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UD-GORN SEION.
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PRYDYOt-MAETH, &c

"A mi a ogoflais wylwyr arnoch cliwi, gun ddywedyd, Owrandewc.1i av

sain yr udgorn."—Jer. vi, 17.

" Hoi! drigolion y liyd. a nlnesivyiwyr y drtnear, ewelwch pan gjffndo ef«

tfauer ar y iiiyti»d-.loedd,a oUhwch pan ndgiuo as; ndgoni.*'—Esa. xvui,3.
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RHAGYMADRODD.

Tra y geiiw Udyyrn gwledydd ddewrion byd i chwareulawr

rhyfel, ac y boddir ei filoedd mewn Malstrom o waed dynion,

geilw Udgorn Seion y " seithfed tro," ac ar hyd y Sdithfed

gyfrol hon i wlad lie triga pawb ynghyd mewn hedd yn y

gorUewin fyd. Tra mai ein dyledswydd yw croniclo gwaith

yr haint a'r pi a, yn medi pobloedd y byd megys gwellt a

phladuriau, gan eu gyru with y miloedd i ddarllen cyfrolau

gwaith eu hoes mewn byd arall, ein braint a'n pleser ni

f'ydd gwahodd drwy gyfrol arall o ein Hui>gorn, y sawl a

wrandawo ar ein llais i ffoi i heddychol ddyffrynoedd

Ephraim, lie na chwyna na chiaf na chlwyfus braidd o fewn

ei gororau. Tra y gwelir yn nrych y gyfrol hon ser

cynffonog ein hawyrgylch moesol yn sugn-dynu braidd

draian eu lleuadau blith-drafflith ar eu hoi, yn sefydlog

saif " Seren y Saint" ar ei chyhydedd uwch preseb a

magwrfa gwir Gristionogaeth, ac adlewyrcha oleum " Ser y

boreu" draw o Seion, nes gwneuthur ein cyfrol olaf hon

yn danbaid gan fwy o'u hynodion hwy, teilwng o gronicliad

cyd-oesol

—

eurgrawn yw o berlau y nef, yn anrheg rhodder

hi i'r oes a ddel.

I'r ysbrydol-ddyn a ddealla ei fod eisoes yn anadlu awyr-

gylch •' tragywyddoldeb," ac yn ffurSo cymmeriad a theyrnas

^Ididdiwedd, nid ymddengys crocicliad presennol ei weith-



XV RHAGYMMADRODD.

Tedoedd yn rhol y llyfrau a ddarllenir gan ei achau yn mhen

oesoedd a ddel o netnawr Lai pwysigrwydd na'r cyflawniad

o'r uarhyw yn nheyrnaa Dduw, a dylai sel rhiaint i roddi

cyfrolau Cronicl eu Heglwys yn nwylaw eu plant fod yn

gyferbyniol i'w hawydd am iddynt gael iawn gyfarvyddyd

i gyrhaedd hefyd y gamp uchel ar eu hoi hwy: yn arwein-

yddioa i'r oes a ddel ar hyd llwybrau eu tadau, i gyd-fwyn-

hau ''Coronau anniflanedig," caffer y seithfed gyda y chwech

cyfrol arall o Udgorn Seion, ynghyd a eu rliagflaenydd

anturus, sef "Prophwyd y Jobili" yn llyfr-gell pob Cynsro

a gar ei ach.

Tra y diolchwn i'r Hwn a deilynga, am bob argoelion

a welwn fod ein llais, eymmysgedig a dylanwad grymus

ein gohebwyr, wedi llesoli ein derbynwyr, crefwn yn daerach

am gefnogaeth yr oil i ledaenu cylchrediad a llanw tudalen-

au ein Cyfrol nesaf 6, mwy-fwy o hynodion argoelus yr oes

olaf hon, fel yr UJganom ar yn ail wythnos o leiaf, j
7n

ddifyrus i bawb, ae yn glodfawr i'r Hwn a'n pi'a ni a'n

Hudgokn, yr hyn yw amcan eich

GOLYGYDD.
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UDGOHN SEION,
NEU

Ehif. 1.] IONAWR 7, 1854. [Cyf. VII.

CYFARCHIAD GOLYGYDDOL.

Hybarch Ddarllenydd,—Wedi bod yn absennol o'r cylch

Golygyddol am bump o flwyddi, dyma ni etto yn hyderus

anturio iddo, gan ddynrano o'n calon i chwi "flwyddyn newydd

dda." Mewn amrywiol gylchoedd cyfarchasom amrywiol

ieithoedd, tu yma a thu draw i foroedd yn y blwyddi mynedol;

eithr rail gwell genyra ddychwelyd i gyfarch yn wythnosol, ein

brodyr unwaed yn iaith ein mam; ac hyderwn fod genym
loffion a'u llesola, serch bod yn mhell dros fryniau creiglyd,

hyd ddyffrynoedd y mynyddoedd yn eu hymofyn. Teg yw
cyfaddef ar y dechreu, nad Golygydd hunan-wneuthurol y'm,

ond wediein hwthio i'r cylch-dro hwn. Gan na wyddom well nag

ufyddhau i'n gosodwyr doethach, yn hyn fel yn mhob peth arall,

deuwn i'ch plith heb Ihemawr ymffrost, pa beth a wnawn, na

pha bethau ar ni ddywedwn wrthych o wythnos bwy gilydd.

Oes y rhyfeddodau—dydd yr hynodion a welir yn argraffed-

ig ar bob peth o'n hamgylch ni ; a wado wyrthian, edrycbed a

gweled " grj'ddion a chobleriaid," yn tori allan yn dduwinydd-

ion campus—" glowyr a mwnwyr" yn synu " gwlad oleu," ac

yn hudo torfeydd o ddysgedigion i redeg ar eu hoi—y " teiliwr

a'r tincier," fel eu gelwir, yn swyno torfeydd o bob gradd a,

chyssondeb eu cyfundrefn newydd ! Gan fod y gof yn gadael

ei forthwyl a'i eingion, a'r saer ei fwyall a'i lif, i gyhoeddi yr

oruchwyliaeth ryfedd; a chan fod y pysgodwyr hwythau

iimcaith etto, yn oes y byd, yn gadael y rhwydau, ac yn rhedeg
1 [pris \g.
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i bj'sgota dynion yn eu rhwyd fawr ddwyfol
;
gan fod rhai fel

hyn, uieddwn, yn gallu gosod y byd ar dan, ac yn hudo ei

drigolion o bob cwr, wrth yr ugeiniau o filoedd i ff'oi i'w Seion

waredigol wrtb oleuni ei. wreichion, er gwaethaf llysnafedd ei

liaws D. D's.. ei Revs., ei B. A's., a'i A. B's , a'i rifres gau-

athrawon yn mron llesmeirio gan gynddeiriogrwydd, o her-

wydd na allant eu rhwystro! Yn ngbanol y fath liynodion, pa

syndod pe y morwr yntau a adawai ei long a'i oil, i lanw y
Drama. Pan y mae yr holl fyd yn y crochan berwedig, a'i

offeiriaid yn ffaglu eu drain o dano, pa rv 'edd fyddai clywed

un o feibion Neptune yn ysgrechian drwy ei Udgork. Gan mai

prif nodwedd yr oes yw i grytiaid dreio eu dawn drwy udganu

am " Formoniaeth," ni siornid llawer, efallai, pe dysgem ninnau

ambell don soniarus ryw bryd; o leiaf, addawwn wneyd ein

goreu : ni feuir ni am beidio gwneyd yn well na byny.

Gwyddoch cbwi ddarfod i'r Udgorn, yn Haw udganwr da,

swnio yn uchel a soniarus, ac hysbyswn fod yn arosol etto, rai

o brif udganwyr Cymru, a'u bod hefyd yn addaw chwj'thu

drwy yr Udgorn yn y gyfrol hon, a gwneyd eu goreu i'ch

boddio a'cb llesoli, fel trwy yr oil, hyderwn, na cbwyna neb

na chaiffei Geiniogwerth.

O blitb y lluaws hynodion, mwy na tbebyg y ceir cryn

amrywiaetb testunau; ymdrechwn ddethol y gwirionedd a geir,

ac ymffrostiwn dipyn befyd na cbynnygiwn i cbwi ond gioir-

ienedcl yn wybodus i ni. Yr y'm dipyn rhy gydwybodol hefyd

i fegian yn daer arw arnocb ei cbwalu yn mhlith eich cym-

mydogion, hyd nes y cewch arddeall beth a fydd ynddo; wedi

ei weled, os hoffwch ef eich hun, tra thelyg yr hoffwch i bawb

a garwch gael yr un pleser trwyddo. Wei, ymddygwch ato

yn ol ei haeddiant, a boddlonir pawb—ni cheisir chwaneg Ac
er na wryddom ninnau yn iawn beth fydd ynddo, er byny y
mae genym ddigon o ffydd i gyhoeddi cwpwl o filoedd o hono i

ddechreu. Tra yr ymrwyma ei dderbynydd i dalu ei geiniog

yn brydlawn am dano, ymrwymwn ninnau y caiff werth mwy
na'i geiniog, ond ufyddhau i'r cynghor lleiaf a roddir ynddo

;

yn mhellach etto, ymrwymwn i fod yn atebol hj'd a allwn, am

y canlyniadau o ufyddhau iddo. O fewn cyffiniau Cymru ni

wyddom am arall a addawa hyna, ond

Eich Gol.
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LLYTHYR ETHOLIAD.
15, Wilton Street, Liverpool, Ehagfyr 9fed, 1653.

Yit Besuriad Dan Jones,—Anwyl Erawd,—With hyn gwyb

•

yddwch eich bod wecii eich etliol yn ddilyniedydd i'r Henuriad

W. S. Phillips, yn Llywyddiaeth y Cynnadleddau Cymreig.

Eich dyledswydd a fydd gwylied drostynt gyda gofal tadol

;

cydyrngynghori ac hyfforddi y Bugeiliaid a'r Llywyddiou

Cynnadleddau, yn mliob materion a ymddangoso i chwl yn
anghenrheidiol, er llwyddo achos Cyfiawnder a Gwirionedd ; ac

yn enwedigul i edrych fod yr hyfforddiadau a ddeuant allan drwy

y Stur o bryd i bryd, yn cael eu dwyn i weithrediad cywir a

chyflawn, yn mysg Cangenau y Cynnadleddau cyfeiriedig

:

megys ethol a neiliduo y dynion ffyddlonaf ac addasaf i

addysgu ac hyfforddi yr eglwysi; galw ac ordeinio dynion i

bregethu yr Efengyl, ac i agoryd lleoedd newyddion i'w

phregethu ; i wylied na fyddo unrhyw athrawiaethau yn cael

vu dysgu yn mhlith yr eglwysi, oddieithr y cyfryw ar a or-

chymyna dadguddiadau yr Athrawiaeth a Chyfammodaui gael

eu dysgu, trwy Epistolau y Brif Lywyddiaeth, a ehyfarwydd-

iadau Llywyddiaeth yr Eglwysi Prydeiuig o bryd bwy gilydd.

Dysgwylir hefyd i chwi wneyd eich nun yn hysbys a, dos-

parthiad y Llyfrau a'r Star, trwy y Cynnadleddau uchod, ac

edrych na fyddo Dosparthwyr y Cangenau yn gwerthu llyfrau,

oddieithr y rhai y caffont dal ar law am danynt; ar fod y
Cynnaddleddau, a'r Cangenau yn dosparthu y Star ag sydd yn
ngweddill ar law ; ar fod y Cymdeithasau Traethodau, os oes

rhai, yn, talu am y llyfrau a brynasant; ac ar fod y mesurau
goreu yn cael eu mabwysiadu, pa un bynag ai trwy offerynol-

iaeth Cymdeithasau Traethodau, neu Glubiau Llyfrau, er dos-

parthu yr Argraffedig Air.; ac, yn enwedigol, ar fod yr arian a

dderbynir oddiwrth y Cyhoeddiadau yn treiglo i'r Swyddfa yn
brydlawn, fel na fyddo amgylchiadau y dosparth cyhoeddiadol

yn llesgau o'r herwydd; i ddysgu pawb ag sydd a meddiannaH
ganddynt i dalu euDegwm; i gymhell cyfrauiadau i'r Gym-
deithas Ymfudol Barhaus; ac i ddysgu Llywyddiou y Cynnad-
leddau, a'r Cangenau, yn mhob peth a gynnydda eu defnydd-

ioldeb, ac a'u galluoga i adeiladu Eglwys Crist, mewn purdek
a certh.



o EDGORN SETON.

Na chaniatewch i unrhyw ddysgeidiaeth nac esiamplau

anfoesol fod yn eglwys y Saint; eithr b>, dded i'r cyfryw a

wrthodo rodio yn deilwng o'r alwedigaeth Bantaidd, ac o'u

proffes, ar ol cr.el eu dysgu a'u rhybyddio yn ffyddlawn, gael

eu tori ymaith o.blith y cyfiawn, fel y byddo Eglwys Crist yn

bur, ac yn cyi nyddu mewn gwybodaeth o Dduw, trwy ddawn
yr Ysbryd Glan.

Dyraunir arnoch liofyd i gymmeryd arolygiad y dosparth Gol-

ygyddol a Chyhoeddiadol, a'i wneyd yn inhob peth yn wasan-

aethyddol i ledaeniad ac adeiladaeth gwaith yr Arglwydd yn

}
r Dywysogaetb.

Gweddiwn ar fod Ysbryd a gallu Duw yn gorphwys yn

nerthol arnoch chwi, fel y llanwer eicli calon a'ch meddwl a

geiriau y bywyd ; a chynghorion y Santaidd Un a fyddo gyda

chwi yn wastadol, fel y galluoger chwi i bortlii y praidd, i

feithrin yr \vyn, ac i weinvddu iachawdwriaeth i'r bobloedd.

Cynghorir Llywyddion a p'nobloedd y Cynnadleddau Cym-
reig i'ch derbyn, i gyfranu o'u lieiddo a'u gwasanaeth er eich

cynnaliaeth a'ch cysur, ac ar rodio o honynt yn ol eich cyng-

horion; wrth wneutbur yr hyn bethau. gorphwysa bendithion

y Goruchaf Dduw ar eu personau, ac ar yr oil a berthyn

iddynt, trwy ein Harglwydd Iesu Grist.

c Llyioydd Efllirys Iesu Grist o

S. "W. Richards. < Saint y Dyddiau Div;eddaf,

{ yn yr Ynysoedd Prydeinig.

Daniel Spencer, Cynghorydd.

LLYTHYR ODDIWRTH Y LLYWYDD WILLIAM S.

PHILLIPS, AT Y SAINT YN NGHYMRU.

Merthyr -Tydfil, Mag. 31, 1853.

Anwye Saint,—Wele ystod y Llywyddiaeth a ddodwyd arnaf

y dydd cyntaf o'r nwyddyn 1849, wedi dyfod i ben; a chan y
bwriadaf fyned i Seion, yn nechreu y flwyddyn sydd yn ymyl
gwawrio, yr ydwyf yn unol a'r apwyntiad blaenorol. yn darfod

a'r Lywyddiaeth ar hyn o bryd. Py neisyfiad yw i'r Eglwysi
dderbyn fy olynydd a'u parodrwydd cysefin; oblegid mai hys-

bys i mi, trwy bum mlynedd o brofiad, y perthyn i'r swydd
ddifrifol hon oruchwylion pwysig, y fath ag y sydd yn gofyn

llawer o bwyll, ystyriaeth, doethineb, ac arweiniad diball yr
Ysbryd Glan. Erfyniaf arnoch, anwyl Saint, gyd-ymdrechu
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ar ei ran ef, mewn gweddiau ffyddiog, ac ymbiliau taerion
;

gan ymegnlo o honoch hefyd i'w gynnal ef yn mhob ffordd

ddyledus, fel y byddo ei lywyddiaeth ef arnpch, j
rn gysur iddo

ei hun, yn fendithiol i chwithau, ac yn ogoniant annherfynol i'r

Arglwydd Dduw, yr Hwn a bia y gwaith.

Gwaith Duw yw y gwaith hwn, a rhaid iddo lwyddoj ond y
mae ein Tad net'ol mor dirion fi, chaniatau i chwi a minnau y
fraint fawr o gynnorthwyo y llwyddiant mawreddog, trwy ein

cyfraniadau haelionus, a'n gweddiau calonog : gan hyny,
perchwell lywyddiaeth yr Eglwys hon, fel eich bywyd tragyw-
yddol; canys rhaid yw i bob dyn a antnharcho lywyddiaeth yr
Eglwys hon, ddyoddef cosp oddiwrth Dduw, o herwydd nid oes

awdurdod ond a osododd EfV ynddi hi.

Cat' eich anerch trwy yr Uogokn, o leiaf unwaith etto, cyn
fy myned tua Dyffryn y Mynyddoedd: nid wyf yma namyn
rhoddi y llywyddiaeth i fyny; a chan ewyllysio i chwi
"ftwyddyn newydd dda," a phob lies a ddichon i mi ei ddy •

muno i'm hunan. Y mae fy ngweddi ddidwyll am i Dduw, y
Tad tragywyddol, fendithio fy olynydd, gyda phob bendith ag
sydd yn drysoredig yn Nghrist Iesu ein Harglwydd. Felly y
byddo. Amen.

Er petli dolur,—-mynych gysur
Oedd i'm llafur. Seintiau lion

;

Colli cysgu'n ceisio'ch llesu,

A wnai 'mrathn dan fy mron:
Ond o'r diwedd. mewn tangnefedd,
Af i'r ryfedd Seion rwydd;

A chaf yno, ag iach tynwes,
Ochri'ch lies a charu'eh llwydd.

Gadael mwynion lawn gyfeillion,

Sydd i'r galon heddyw'n gwyn;
Ond troi'n ddiddig i'r Amerig,
Rydd ai'benig fiwsig fwyn:

Gwir dduwiolion, yn un galon,

Draw yn Seion dirion sydd,

A chewcli chwithau, megys finnau,

Ddod cyn hir o'ch rhwymau'n rhydd.

Ydwyf, gan eich cam mewn daioni,

Eich cvwir frawd yn y Cyfammad Newydd,
W. S. Phillips.

ANERCHIAD LLYWYDDOL.
Axwvltaid yn Eglwys Iesu Gr st.—Dwys ystyriaeth o

bwysigrwydd dyledswyddau y cylch ein gelwir iddo yn awr,
trwy y llythyr blaenorol, a lanwa ein henaid. Yn gwybod ein

dyfrifoldeb i'r Duw hwnw a'ch pia chwi, ac mai yn ol y dylan-
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wad a gaiff ein dysgeidiaeth ar ei hufyddion, ein barnir. o flaen

brawdle yr hwn a bwysa ein hysbrydbedd, ac ;i ddynoetha
ddirgelion ein calonau, pa ysgrifell na chryna pan ei crat'antrir

gan fysedd o gnawd Saeledig? Pali yn gwybod tuhvrnt i

ddadl, fod eicli dedwyddwch, eich gbgoaiant—eich tragywyddol
oil yn dibynu ar gael eich dysgu yn <>\ cynghor Pnw—yn
gwybod am eich parodrwydd, a'ch ewyllysgai'wcb anghyrahafrol

i ufyddhau, ac y dysgwyiiwch i'n hysgrifell gerfio ger eich

gwydd eiriau y bywyd; o dan ddwys ystyriaeth, rneddwn, o'r

ffeithiau gwybbdus hyn, pwy ria arswydai? Pwy na theitiilai

i ddiosg ei hurian oddi am dano, ac i waeddi "Pwy Bydd ddigon-

ol i lanw y cylch hwn?" Pc caniateid i ni ym^ymrhori a'n

teimladan ein nun, " atolwg i ti. eymmer ni yn esguSod61."

fyddai greddfol faith ein henaid; ac bid dim llai na'r ft'aith o'n

ofjfreiihhn osodiad yn y cylch hwn,—y ffaith wybodus fod

doethineb, inedrusf'wydd, cyfad lasrwydd, a chynihwysderau
anghenrheidiol yn cael eu cyffahu, yrighyd ag ysbryd y swydd
yn cael ei rad-roddi befyd, o'r ffyhnonell ddihysbydd o bob
bendithion, gogyf'er :Vn anghen; ynghyd a'r grediniaeth sydd
ynom y taer weddiwch chwitlian gyda ni am y nerth gofynol,

y cymhorth wrth raid, boed y galwad a fyddo, a'n gwToIa i

wisgo y wisg ryfelawg hon am danom nnwaith etto yn ein

gwlad, ac i sefyll yn saeth nod etto i bicellau y gwrth-
fyddinoedd.

Un o brif egwyddorion eglwys Crist, yw fod dwyfol alwad,

cyfreithlon ordeiniad, a didwylledd calon, fel rhaff dair caingc,

yn alluog i godi i'r Ian yr oil a hongiant wrthi; y gallwn ninnau
gyflawni dyledswyddau pwysig y cylch hwn, nid trwy ddoeth-

meb ddynol, na medrusrwydd personol yn annibynol ar ras

Duw, ond y gallwn wneyd yr oil a ddysgwylir genym trwy
Grist, yr hwn sydd yn ein nerthu, yw ein hyder.

Gwir ddymuniad ein calon—awydd ein henaid. yw aclmb ein

hun, a chyfarwyddo ereill i achubiaeth yn nheyrnaa Dduw.
Diflas yw gwario ein hamser gwerthfawr yn ngwasanaeth y
byd, gogoniant yr liwn a ddiflana; ei weniaith sydd dwyllod-

rus, ei harddwch sydd wrthuni, ei gyfeillach sydd fradwrus, a'i

wobrwyon ydynt ddiwerth Amser a dreulir yn ngwasanaeth
Duw, yn unig a ddwg i ddyn wir bleser, gorfoledd parhaus.

golud anchwiliadwy, a bywyd tragywyddol i'w mwynhau. Yn
foddlon, ynte, ie. yn brfdleddus ymroddwn i ewyllys yr Ar-
glwydd, drwy ei Offeiriadaeth santaidd. Pan yn ddiddyggwyl,

tra dros gan milltir oddiwrth ein teulu. nag unrhyw ddarpar-

iaeth gyda ni, y galwyd arnom i fyned tuag wyth mil o filltir-

oedd, ar wythnos o rybydd, i ddyfod yma i'eh gwasanaethu
chwi; gwir y teimlai llinynau ein calon mor dyned a thannau
telyn, wedi ymgylyrau am anwyl wraig ac anwyliaid ein hym-
ysgaroedd,—a gwir hefyd y gelwid ni i'w gadael yn amgylehyn-
edig gan farbariaid, ac i fod heb eu gweled am fwy o flwyddU

ond odid, nag a gawsom. o ddyddiau o rybydd i'w gadael: ond
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yr oedd mor wir a hyny [Hefyd, mai " Wele fi, danfon fi, yma
neu acw, yn awr neu yn y man, i wneyd hyn neu hyna, nea

beth a fynot, fel y mynot." oedd gwreiddiol iaith ein henaid;

ni wybuotn wrthddylanwad. Ac y mae mor sicr a hyna oil,

mai yr un yw ein penderfyniad wedi dyfod yma. Mai ein

hunig aracan fydd gwneuthur ewyllys yr hwn a'n danfonodd,

gwged a wi'n. nromed a flrorrio, gwened a wend, ein harwydd-

airdiysgog fydd. " Dy ewyllys di o Dad o wneler." Gan na

ddaethom cyn belled a hyn i wneyd ein hewyllys ein linn,

dealler hefyd, nad eiddom" ni y gyfraith a weinyddir, yr eg-

wyddorion a ddysgir, na'r effeithiuu a ddygir; ac felly ni feuir

ni am amcanu gwneyd cyfiawnder didderbyn wyneb a phob

un, Sant a phechadur, aelod a swyddog, gwrryw a benyw
boneddig a gwrensr;—" yr enafd a becbo hwnw a fydd marw."

sydd gystal srwirionedd as; ydyw y bydd " y cyfiawn i fyw yn

ol y cyfiawnder a wnaiff." Melys odiaeth fr teimlad ydyw
gweinyddu tntgaredd i bawb o hyd

;
etto. chwerwdcr y werrnod

a ddrachtia yr hwn a'i gwnelo ar gost cyjxaicnder. pan ei trehvir

i yfed gwaddod ei gwpan ei hun. Pan yn dechren ein gyrfa

filwriaethus yn y cylch hwn, yr ydym yn awyddus i bawb
ddeallhvn; mai tra y rhoddo ein Meistr ynom anadl i lefaru,

a nerth i ysgifenu. ae liawl i weinidogaethu, ein penderfyniad

yw bod yn elyn anghymmodol i elyn a phoenydiwr dyn, sef

pecliod ac anubvfbuvnder, byddant lie y byddont, i mewn neu

allnn, ae'od neu swyddou. tra yr Arglwydd fydd ini yn nerth,

cyfiawnder fydd ein safon. Gan nad ydym hyd yn hyn wedi

deall am un ffbrdd i achnb pobl yn eu pechodau, gwelir mai yr

mug ffordd i lesoli praidd ein gofal. a adawyd i ni, yw yra-

drechu eu gwaredu oddiu-rth eu pechodau. neu ysgaru eu pech-

odau oddiwrthynt hwy. Hyn gaiff fod ein prif amcan—maen-
tynfa i'n holi ymdrVchiadau. Frodyr. pan yn llefaru mor
blaen a, hyn.teimlwn nad ydym yn unigol yn y penderfyniad

hwn ; eithr credwn, ie, hi/derwn, nid heb seiliau, fod adleisiadau

calonau cannoedd, os nid miloedd o honoch chwithau. yn uchel

floeddio " Amen" yn hyn. Gwyddom oil. ar a wyddom ryw
beth, mai hon yw yr unig ffordd i ddiogelwch. ac mai hyn yn
unig a gorona ein llafur u'r llwyddiant a ddymunem. Gwydd-
om fod ein dedwyddweh yn gyferbyniol i'n purdeb a'n sant-

eiddrwydd; a gwyddom hefyd, yn dda ddigon, fod ein

perffeithiad yn y priodoleddau dwyfol hyn, yn gyferbyniol i'n

diwydrwydd yn ein hymarferiad a hwy. Wei, a ni yn gviibod

hyn oil, pa fath ryw.ddynion a ddylem ni fod, mewn santaidd

ymarweddiad a duwioldeb!
Caniatewch i'ch cyd-was yn y winllan ddiweddaf hon, gyffroi

eich meddyliau puraidd, i ddeall, i goflo beth yw, ac i gyf-

laivsi y dyledswyddau arbenig- arnom i'r byd, i'r Saint, i'n hun-

ain, ac i'n Duw! Mae cYssylltiad anwahanol rhyngom A'r oil,

a thragywyddol ganlyniadau i'n gweithredoedd, byddont dda

byddont ddrwg. Y glorian yn yr hon eu pwysir, a'r gyfraith
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wrth yr hon eu penderfynir, yw yr efengyl, yr hon a rad rodd-

wyd i ni.

Gan em bod ni yn gwyhod fod goruehwyliaeth yr efengyl

wedi ei hyruddh'ied i ni, ynghyd a chyf'ran o'r olf'eiriadaeth sant-

aidd i iawn weinyddu yn ei bordinhadau; a chan ein bod ni yn
gwybod inai trwy ufydd-dod iddynt y derbyniasom ni bob ben-

dithioD, ae fod y cyfryw yn gyrhaeddadwy i'n cyd-ddynion,
trwy y cyflelyb ulydd-dod; gan ein bod ni yn gwybod t'od yr
efengyl a bregethir genym, yn allu Duw er iachawdwriaeth i'v

hufyddion; a'i bod hi, mor sicr a hyny, yn allu Duw er con-

demnlad i'w hanufyddion. Gun hyny, gorfodir ni i wybou
hefyd, nad bychain na distadl yw dyledswyddau na chyfrifol-

deb y Saint. Dwys ystyriaeth o'n cyfrifoldeb a'n cymhello,

ynte, i'r iawn gyflawniad o'n dyledswydd i ddysgu i'n cyd-

ddynion y gwirioneddau dwyfol a ymddiriedwyd i ni. Etto,

nid y tafod yn unig yw y dysgawdwr effeithiolaf, nid digon ein

geiriau, pe cynnwysent ddoethineb angylaidd, i achub na
ohondeinnio ein hunain na'r byd ; canys aid ar air yn unig y
bydd byw dyn. Esiamplau cydfynedol a'r ddysgeidiaeth yw yr
ysgol feistr galluocaf. Anhebgorol er llesau ein hunain a'a

gwrandawyr, yw fod yr olaf yn fTeithiau cydgordiol i brofi

geirwiredd, ac i beri fod grym yn y blaenaf. Os na wnawu ni

yn ol ein dysgeidiaeth ein hunain, pa fodd y dysgwyliwn i

ereill wneyd hyny? Os nad oes digon o rym ynddi i'n gorfodi

ni i'w gwneyd hi, pa fodd y dichon fod ynddi allu digonol i

gael yr etfaith ddymunol ar ereill? Fel efydd yn tincian yn
nghlustiau ereill, fydd dysgeidiaeth yr hwn nas gwnelo ei hun-
an, yn ddiau.

Mor sicr a bod fFydd yn cael ei chenedlu yn y gwrandawwr
trwy glywed gair Duw o enau ei weision,—mor sicr ag mai ei

hefFeithiau yw edifeirwch dwys o herwydd eu pechodau,—mor
sicr ag mai trwy iawn fedyddiad y ceir maddeuant pechodau,

—ac mor sicr ag mai trwy arddodiad dwylaw y derbynir yr
Ysbryd Glan ; y mae mor ddiddadl a hyny hefyd, mai trwy
ufydd-dod i bob gair a ddaw allan o enau yr Arglwydd trwy ei

weision,—mai yn yr ymwrthodiad a phob drwg, pob pechod,

anwiredd ac anghyfiawnder, a phob peth ag sydd yn groes

i'w ei ewyllys, yr arosa y Dyddanydd hwnw gyda ni. ac y cyn-

nydda yn ei ddylanwadau santeiddiawl. Mor rhesymol ag y
dysgwyliwn ni gael ein perffeithio trwyddo, i fod yn addas i

fwynhan cymdeithas y nefol lu yn y nefolion leoedd; mor
resymol a hyny y dysgw.vlia ein cymmydogion ninnau, a'r byd,

a'r nefoedd hefyd, fod efi'eithiau purawl yn awr yn arddangos-

iadol iddynt hwy, yn boll weithredoedd y Saint ! A gant hwy
eu siomi genym Saint ? Os siomir hwy yn ein gweithredoedd,

oferwaith iddynt yr ymddangosa ein geiriau hefyd, cofiwn!

Mae cysondeb, rhesymoldeb, ysgrythyroldeb, a dwyfoldeb ein

hegwyddorion yn anwrthwynebol. ac yn anorchfygol i holl

ddoethineb ddyuol yr oes; nid oes a'i lluddia, nac a ladd ei
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dylanwad, ond yniddygiadau anghydffurfiol ei phroffeswyr. A
fydd i'r rhai a dderbyniasant yr oruchwyliaeth ogoneddusa

—

oraelau y nefoedd—allweddau iachawdwriaeth ein cyd-oeswyr,

i'w cam-ddelhyddio a'u dibrisio trwy ein hanghydffurfiad a

hwy? Na ato y i)iw grasol a'i rhoea i ni! Eaiamplau, yute,

gyfeillion anvvyl a fyddo, ein tystiou

—

gweithredoepd duwiol

a fyddo ein riodweddau, a'n buchepdau a bregetho yn uchel mai
plant y,goleuniydym! Pregethwn fwy, addawwn fvvy bendith-

ion, a phroffeswn fwy rhoddion nag a wna neb ereill drwy y
byd; ac felly dylai fod, ie, gwae ni os na fydd ein duwioldeb

yn rhagori ar yr eiddo pawb ereill. Yn lie bod ofnau ar yr
henuriaid, pan safont uwch ben dynion i dj'stiolaetbu am y
bendithion mawrion, a'r rbagorfreintiau a fwynheir yn ein

heglwys, i'r byd ddannod iddynt fryehau niewn cynnneriadau,

ac edliw iddynt feiau y Saint, dylai santeiddrwydd a dihal-

ogrwydd, sel a diwydrwydd y Saint, fod yn nerth iddynt,—yn
nodau at ba rai y gallant gyfeirio golygon y byd

—

ffeithiau
i brofi eu gwirionedd, ac i herio efelyehiad a chystadledd.

Credwn yn ddiysgog, nad oes ond un petb yn rbwystro i'n

crefydd anwyl redeg a llwyddo trwy ein gwlad, a bod yn an-

orchfygol i'r byd ac uff'ern hefyd, a'r un petb bwnw, niewn gair,

yw, na bai y Saint yn byw

—

gwneyd, a gweithio eu crefydd i

sylw eu cymrnydogion lie byddont! Gwyddocb eicb dyledswyid-

au, Saint anwyl! wel, a gawn ni genych eu coiio, a'u gu-euthur,

pob un drosto ei bun? Betb yw eicb atebiad? croniclir ef yn
y nef ! Ein penderfyniad ni yw eu gwneyd, tra y nefoedd a'n

galluoga; a'n penderfyniad yw hefyd, ac nid y ni yn unig, ond
gobeithiwn mai penderfyniad diysgog ein boll frodyr yn yr

offeiriadaetb yw, nad oes na rban na cbyfran, aelodaeth na chys-

sylltiad a ni i neb, ond i'r sawl a ymdrecbant gadw gorchya-
ynion Duw,—y sawl a wbithiamt allan eu proflfes yn ddi-

ragrith. (I'w barhau.)

DEGFED EPISTOL CYFFREDINOL

IJywyddiaeth Eglwys Iesu Guist o Saint y Dyddiau Diweddaf, at

y Saint givasgaredig ar led trwy y byd ; tn aneech:—
GaRiadus Frodyk,—Anfonwn yr Epistol hwn yn awr atoch,

trwy dystiolaethu ein bod yn eicb dal bob amser niewn bywiog

goffkdwriaetli yn ein calonan, ac o flaen gorseddfainc ein Tad

yn y ne£, gan gydnabod yn ostyngedig, fod daioni ein Duw
etto yn parhau i ymhelaetbu tuag at ei Israel ymgasgliedig, ^n

ffrwytblondeb y tymmorau a aetbant heibio, yngbyd allawer

•adarnbad i ffydd y cyfryw ag a ddyfal gadwant ei orcbymyn-

ion yn ddianwudal.
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Llawer a werthfawrogant y fraint o'u mabwysiad i deyrnaa

ogoneddus ein Pryniawdwr, nc hefyd o gyfajnmodau yr addewid

trwy yr hon y gvvneir y rhai ffyddlon yn gyf'ranogion »'r ddwyfol

natur; eu heddweh, gan hyny, sydd ehelaeth, a'u llwybr sydd

eisoes yn llewyrehu yn ddysclaeraeh yn mhob cam dilynol o'u

taith hyfrydlawn, ac etto neillduol. Gan ymdrechu cyd-fyned

ag arwyddion dadguddiadol yr amserau, a rhoddi benthyg ein

clustiau i wrandaw sibrwd yr Ysbryd Glan, a chyda llygttid

wedi eu sefydlu yn wyliadwrus ar bob symudiadau, a ddiclioa

mewn unrhy\r ffordd gynnorthwyo i ddiongli aracanion Eera

Tad, mewn perthynas i waith mawr y Dyddiau Diweddaf.

llawenheir »in calonau yn fynych, gyda gwawr a dysclaerdeh

cynnyddol y dydd a hir addawyd, er adferiad gweddillion

Jacob, a chyflawn orpheniad Ty yr Arglwydd yn mhen y
mynyddoedd.

Cyfarchwylwyr y boreuol oleuni, yn gyffredin a orweddant

yn dra isel, fel nad alio unrhyw wrthddrych canfyddadwy

uwchlaw iddynt, yn hawdd ddianc ymchwiliad eu llygaid

gwyliadwrus. Yr addfwyn a'r gostyngedig o galon, ydynt bob

•amser yn ffyddlon. Iddynt hwy mae ymdeithiad gwaith y Tad

yn aithaf digon cyflym. Iddynt hwy nis gellid gwellhau y
gwaith, er iddo fpd yn gyflymach neu yn arafach. Paham? O
herwydd eu bod hwy yn byw trwy eu ffydd yn mhob gair sydd

yn dyfod allan o enau Duw. Ymwadasant hwy a'u cyfiawn-

derau eu hunain, gan wybod nas gallent hwy o honynt eu

hunain, ragolygu y diwedd o'r dechreuad, ac o ganlyniad farnu

am bethau Duw, oddigerth trwy Ysbryd Duw. Nid yw y byd

trwy ddoethineb yn aduabod Duw; ond y mae y Sant add-

fcyn, trwy Ysbryd Duw, yn bamu pob peth. Pwy a ddichon

fynegi heb Ysbryd Duw, neu ddadguddiadau uniongyrchol

oddi uchod, pa bryd a pha le y mae yn amser i adeiladu ac i

blanu, a pha un o ddau neu lawer o bethau a lwydda? Pwy a

all adrodd pa mor agos y dichon afiechyd anrheithiedig fod, neu

newyn gwasgedig, neu ymraniadau mawrion y cenedloedd

mewn rhyfel ? Yr atebiad gwirioneddol i'r gofyniadau kyn

ydyw, mai Efe yn unig, yr Hwn sydd yn gwybod y diwedd er

y dechreuafll, a'r cyfryw ag a apwyntir ganddo Ef, i dderbyn

amlygiadau o'u ewyllys Ef. Mae teyruas Dduiv yn dyfod heb

ddysgwyliad.
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Ar yr 20fed Ebrill diweddaf. ymwelodd y Llywodraethwr

ft rhai o'r sefydliadan deheuol. aeth heibio i Palmyra, tref new-

ydd a darddodd i f'yny yn yr ystod byr o yehjrdig wythnosau,

ac aros<dd yn Payson a Nephi yn ei daith.

Ar y ^6ain o'r u'n niis, cychwynodd ein brodyr, A. Lyma»
a C. C. Kich, i San Bernardino.

Ar y 27ain, rhybyddiwyd y brodyr yn sefydliad Allred i ad-

eiladu amddiffynfa a gwarchgae anifeiliaid, a pbrofodd y dyg-

wyddiadau canlvnol yr anghenrheidrwydd o'r rhybudd.

Er na ddychwelodd y Ll> wyddiaeth adref hyd yr 2il yu

Mai, etto cyflawnwyd y daith trwy ystod cryn lawer o rew.

cenllysg, ac eira; ac yn Spanish Fork, gorlifodd y dytVoedd eu

terfynau arferol i'r fath raddau, fel mai rhaid oedd cymtneryd y

y pedrolfeni dros y llif gan ddwylaw y brodyr. Khuthrodd y
dyfroedd i lawr y mynvddoedd, yn ystod y tynimor a aetli

heibio, gyda mwy cyflawnder nag mewn unrhyw rlwyddyn

flaenorol, er ys pan yr yrnsefvdlodd y Saint yn y dyffryn.

Ar y 7fed yn Mai, cafodd y lleng mihvyr Nanvoo ymddang-

osfa gyffredinol ; ac mor ddiweddar a'r l'fafg o'r mis, yr oedd

y rhew yn ddigon tost i ladd y cloron a'r gwinwydd. Ar y
29ain, cyrbaeddodd y Dirprwywr i'r gyfflfananfa seneddol. yr

Anrhydeddus J. M. Bernliisel, Ddinas y Llyn Halen Fawr, yn

siriol a bendithiol.

Ar y laf o Fehefin, cadwodd llywodraeth dedlfroddol Utah

•ei gwyl flynyddol, yr hwn a ddygwyddodd fod yn ddydd gen-

edigaeth y Llywydd B. Young, trwy Ddawnsfa seneddol ; ac

aethant i eisteddfod gyho'eddus ar yr 2il a'r 3ydd. Yn yr ystod

hwnw, y dyfroedd a ddaetliant yn <ira uchel, gan waethygu

pethau mewn llawer o leoedd yn y ddinas

Ar y 12fed, cyrhaeddodd yr orymdaith ymfudol gyntaf o'r

Missouri, tra yr ydoedd dyfroedd y dyffryn yn hynod o nchel,

yn gwneyd niwed mawr, gan achosi gwneyd porthfa ar draws

afon yr Iorddonen, yn herwydd colli y brif bont. Cottonwood

fawr a wnaed yn anhyffordd yn yr un amser, tra yr oedd yr

eira yn bymtheg troedfedd ei ddyfnder yn North Kanyon ; ae

er mor ddyeithr y dichot hyny ymddangos, i breswyiwyr rhai

gwledydd, cynauafwyd cae o wenith ar yr 2fain, a braidd yn
nghymmydogaeth uniongyrchol y f*th faintiolaeth aruthrol o

eira mynyddig. Ond ni bu i eira mynyddig, na rhyferthwy
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dychrynttyd o ddwfr, gyda tharanau a chenllysg yn profi eu

ffyrnigrwydd ar yr ymfgdwyr yn f mynyddoedd, gan ysgubo

yraaith eu hanifeiliaid cludo beicbiau, allu etto rwystro yr

yrnt'udydd aurgeisiol, rhag dilyn ei hoff eilnn drwy anhawt-

derau yn Ngwanwyn y flwyddyn, ag ydynt yn fwy rhw»strau

ya ami, ac yn fwy peryglus i iechyd a llwyddiant, nii'r hyn a

brawf y Saint yn mis Hydref,

Cafodd ein pobl ein bunain brofi colled am rai anifeiliaid, ah*

anghyfleusdra o nosweithiau oerllyd, ac weitbiau o fyr ym-

borth, cyn y gellid cludo digonolrwydd iddynt ar y gwastad-

edd ; er hyny, ni ellir braidd cyfrif eu palliant fel yn ddyeithr,

»ag hyd y nod yn dost. Yn y cyffredin, gwellasant yn fawr

o ra» iechyd, beb y caethwasanaetb poenus o gymmeryd
woddion meddygol, neu dalu gofyn-ysgrif meddyg. Ac yn y
cyffredin dysgasant trwy y daith i ddodi ymaitb y gloddesta

a'r gormodedd, y gofynir mewn rliai gwledydd ac amgylcbiad-

au, fywyd o gaethwasanaeth i'w diwallu.

Cyrbaeddodd y mwyafrif o'n hymfydwyr yma drog y gwas-

tadedd
; y mae y cwmni olaf dan ofal y Cadben John Browu,

o fawn ychydig filltiroedd i'r ddinas. Canfyddasant y daith

ardirol yn dra iachus, ac ni chyfarfuasant ag unrhyw rwystrau

difrifol ar eu hynt.

(I'w orjjhen yn ein nesaf.)

Cyf. Eobyjt Ddc.

NEWYDDION O DDINAS Y LLYN HALEN.

Wedi i'r rhan flaenorol o'r Udgoejj fyned i'r wasg, rhoddodd

ein caredig frawd Thomas Jeremy y Deseret News, dyddiedig

Hyd. 15, 1853, yn ein Haw ; o hono lloffwn ychydiu dywysenau

o rawn rhagorol, yn unig y tro hwn. Ni ddysgwylir i ni

ddweyd llawer wedi derbyn y pethau cyfeiriedig. Nid oes

ynom ni hyd yn hyn, ddigon o hunanoldeb i gredu y gallwn

1'od^i gwell amrywiaeth i'n darlienwyr, na'r hyn a geir gan y
Brif Lywyddiaeth. Darllener yr Epistol yn eglwysi y Saint,

a gwneler yn ei ol. I ni archwaetha mor flasus ag yw dwfr oer

i enaid sychedig. Heblaw y newyddion dyddorol a gynnwysa,

tystia Ysbryd y gwirionedd i ni, mai gwneuthur ewyllys Davr
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yw ewyllys ein Uywyddion, ac mai eu hawydd penaf hwy, fel

ninnau, yw cael gan yr holl rai a broffesant fod yn Saint, i

WEITHIO ALLAN KU rROEEEt!

Dywed Gol. y " News" iddo dderbyn gan H. M. Alexander,

Un squash, tebyg i bwmp%in, yn pwyso 105 pwys; fan D. H.

Miller, o Swydd Davis, bump o gloron (pytatws) yn pwyso 20*

pwys. Cosyn o gaws yn anrheg gan y cbwiorydd o Ddinas

Manti, yn pwyso tua85'pwys, yngbydag amrywiaeth o beaches,

a ffrwythau addfed ereill. Purhaodd y tywydd yn h«fryd,

heb ddim rbew yn y Ddinas. hyd y dyddiad nchod. Yr oedd

yr oil o'r yrafu-Iwyr wedi cyrhaedd pen eu taitb pryd hyny,

oddieithr osgorddneu ddw}' ag oeddynt yn gyfagos, ac wedi cael

rhwyddineb rhagorol. Mukjau v Deml arddechog a fyddant

arla'n yn gyflynv, a'r mur oddiamgylch y Ddinas oedd ddigon

amlwg i'w weled o bell. . Y mae undeb a cbyd- weitlirediad

hynod yn mblith yr holl Saint, a phenderfyniad unfrydol i

gario pob cynghor i weitlirediad effeithiol.

GAIE AT YR HOLL SAINT,

Crefwn sylw manwl pawb at, a chyd-ymegnTad ein cyd-

weithwyr, i gario i weitlirediad effeithiol, yr holl ddjdedswydd-

au a osodir arnom yn y llythyr apwyntiad, yn nechreu y
rhifyn hwn ! Na foddloned neb o honom ar lai na hollol gyd-

ymffurfiad ag ef.

Hefyd, gyda phleser coffhawn y Saint, yn enwedig y Llyw-

yddion, o barthed i'w dyledsw_yddau, a'u braint, tuag at ein

Hybarch gyn-lywydd. Am amryw flynyddau weithian, a'i

holl amser gwasanaethodd chwi, tra ereill lawer, a ennilla»ant

ddigon i'w cludo i Seion er ys llawer dydd. Dyma yr amser

dedwydd iddo ef wrth y drws, pan y caiff ei enaid yntau

deimlo yn rhydd o gaethiwed Babel. Nid oes ond amser byr

etto, i chwi gyfranu at ei ymfudiaeth ef a'i deulu. Gwnewch
frys, ynte, frodyr, gan gofio mai a, pha fesur y mesuroch yr

adfesurir i chwithau. Eich haelioni yn hyn a deilyngo i chwi

fendithion y nef, a llawenydd calon, ar ymadawiad eich parch-

us Lywydd ymadawedig, ac hyd byth bythoedd.
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" YR ARWEINYDD I SEION."

Dyna yw cmv Tnietbawd, a fwriadwn ei gael alias o'r wasg,
cyn y cychwyna yr ymfudwyr Cymreig eleni, os ceir digon o
gefnogaeth.

Cynnwysn bob cyfarwyddiadau a ystyria ei Awdwr yn ang-
iK'nrhtldiol, o'r darpariadaii cyataf, yn %hym*u, hydi ben y
daith yn Seion. Dosparthir yr JTmfudwyr yn dn dosparth

; sef
yn gyntaf, y cyfoethogion; yn ail. y cwmpeini £13; ac yn
drydydd, y rliai a ant gyda y Gymdeithas Y.nmdol. Caiff pob
dosparth gyfarwyddyd ynddo,obarthed i ddilladgwrryw,benyw,
aphlant, o'r coryn i'r sawdl ;—celfi, Ilestri, &c, &c. Rboddir
ynddo gyoghQrion befyd i wahanol grefftwyr, yn eu darpariad-
au:—pa fwy (3ydd i'w darparu, a'r lleoedd goreu i'w pryrni; ym«dd i ymddwyn yn Liverpool, a pha bethau a ddylid eu prynu
yno at wasanaetli ar y fordaitli ac yn mhellach. Pa fodd i

ymddwyn yn y Hong ar hyd y fordaitli ;-bwyta, gwisgo, &c,
&c. Cynghorion anghenrhtidiol pan gyrhaedder New Orleans,
ac yn yr agerfadau ar hyd yr afonydd Americanaidd. Y modd
i ymddwyn yn St. Louis, yn ngwyneb afiechyd, lladron, a
gwaeth, sef gwrthgilwyr twyllodrus ! Pa bethau i brynu yno,
gogyfer a'r daith yn y blaen, ac i fod o ddefnydd wedi cyrJ
haedd y Dyffryn. Y modd i adnabod yr arian Americanaidd,
ynghyd a chyfarwyddiadau manwl i ddewis anifeiliaid comiog, a
wageni,—y ffordd oreu i ddysgu ieuo y blaenaf, a'u dofi"at
wasanaeth, a'r dull goreu i'w gyru ar hyd y daith: faint o
bwysau sydd weddus i bob par o ychain.-pa fodd i ddeall pan
fyddo yr iau neu y ddol yn rhy fach neu yn rhy fawr, ac i'w
gwella:—adnabyddiad o, a gwellhad yr Hollow Horn, y Fouls, a
chlefydau ereill, cyffredin i'r anifeiliaid ar y daith;—pa fodd i

wylied y gwersyll a'r anifeiliaid yn y nos, rhag yr Indiaid,—

y

Stampedes, a'r modd yw rhagflaenu ;—pa fodd i wneyd correl o'r
wageni, neu wersyllu;—tan ar y praires, y perygl o bono, a'r
modd i'w ochelyd ;—pob cyfarwyddiadau i helwyr.—y dryl'liau
goreu, a'r lie eu ceir,—y powder, &c, &c, a'r modd goreu at
gadw yr helwriaeth yn ddilwgr. Y modd i yru a gofalu am
geffylau ar y daith: desgrifiad o " glefyd y chwip," a'i feddyg-
iniaeth sicr! A llawcryn ychwaneg na hyn yna, a ddyweda yr
"Anednydd" wrthych; hysbysa chwi hefyd pa le v cewch
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ddwfr, porfa, a thanwydd i wersyllu bob dydd, os gwrandewch

arno;—hefyd pa le nad oes y cyfryw bethau, fel na'cb siomer

pan ddelo y nos arnoch. O ba fanau y dylech gario dwfr gyda

ch#i;—pa le y mae dyfroedd gwenwynig, &c, &c. Hysb}rsa i

chwi hefyd y pellder, i'r tilltir, sydd o Council Bluffs i'r fan He

byddocb, a pha sawl milltir a fydd rhyngoeh a phen eicb taitli

o'r manau byny. Yn fyi, ateba yr Arweinydd bob gofyniad

braidd ag y bydd anghen am ei ateb; ac arweinia ei ufyddion

i Seion, yn waredigol o'r amrywiol ddygwyddiadau, ag ydynt

annocbeladwy i'r anmbrofiadol.

—

Ei his, ymdrechwn hyd j
byddo yn bosibl, iddo beidio bod dros chive cheiniog. Anfoner

am dan» drwy Ddosparthwyr y Cynnadleddau yn ddioed, gan

na fwriadwn ai'graffu ond ychydig nifer.

APWYITIADAU.
Bybded hysbys i'r Saint yn Nghymru ein bod ni wedi rliydd-

hau yr Henuriaid Thomas Jereiuy a Daniel Daniels, o fod yn
Fugeiliaid, ac wedi eu dewis yn gynghorwyr i ni yn y Brif

Lywyddiaeth Gymreig; ac fel y cyfryw, dymunwn ar y Saint

eu derbyn, ufyddhau i'w cynghorion, a'u bendithio hwythau
trwy eu ffydd a'u gweddiau, a thrwy ddiwallu eu hanghen-

rheidiau. Yr Arglwydd a'u cynnysgaetho ag Ysbryd eu

swydd, a'u bendithio, ac a'u gwnelont yn fendithiol i bawb lie

yr elont.

Hefyd, dewiswyd yr Henuriad William Sims, i fod yn
Brif Ddosparthwr llyfrau Cymraeg a Saesneg, yn Nghyn-
nadledd Ddwyreiniol Morganwg. Cyfarwydder i 14, Castle

Street, Merthyr.

Llywydrl E«l«ys lesu Gri.'t o Saint y Dyddiau
pivveddaf yn Nghjniru.

D. Jones.

UDGORN SEION.

Dos Udgorn, dewis adgan—i frod/r

Dy livfrydol amcan;
Rhinwedd addysg rho'n ddyddan,
I deulu Duw,—o law Dan.
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Cadben Jones, union seinied—ei deg iaith,

Trwy dy gorn, i'w glywed;
A mawr Iwydd fo amy ar led,

Yn ei iavrngraff uniongred.

Yn ddwysgnll un addysga—y werin,

Mewn gwiredd llawn mwyndra:

—

Blwyddj'ii newydd, dydd nawdd da,—dwg weithion,

I Ion drigolion daear gwalia. Robtn Ddtj, Ekyki.

HYSBYSIADAU, &c.

O ddifftg lie, rliaid i ni aduel Hanes Cymmanfa Gyffredinol

Pinas y Llyn Halen, ynghyd a Choihodion Cymmanfa Ddwyr-
einiol Morganwg, hyd y rhiifyn nesaf.

Dysgwylir y Cynnrychioliad hanner blynyddol i mewn yn
ddioed. Hysbysir yn brydlawn pa bryd bydd yr ymfudiad
Cymreig.

PYt.EDlON AM LYFRAU ODDIWRTH Y CYVNADLEHDAU, AM Y

CHWARTER YN TERTYNU RHAGFYR 31,1853.

SmFynwy, £26 7s 9fc; Sir Frycheiniog, £1 2s 8c ; Gor-
Uewin Morganwg, £83 2s 9^c; Llanelli, £20 18s 5c; Caerfyr-

ddin, £7 4s 5Jc; Sir Aberteifi, £7 13s 4fc; Sir Feirionydd,

£6 19s 4c ; Sir Fflint, £16 3s 2^c ; Dyffryn Conwy, £3 1 6s 7|c;

Sir Ddinbych, £11 12s 8|c; Penfro Ogleddol, £4 13s 10c;

Sir Fon, £11 18s 6|C; Cangen Gymreig Liverpool, £2 (is lie;

Morganwg Ddwyr., £122 2s 8|c—Cyfanswm, £332 12s 10|c.

Taliadau o Ion. 2 hyd Ion. 5.—Sir Fflint, £1 5s 6c ; Mor-
ganwg Ddwyreiniol, £38 18s 8c.—Cyfanswm, £40 4s 2.

f£sg° Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadao,

i Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydfil.

CYNNWYS IAD. TOB
Cyfarchiad Goly«yddol a
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Apwyntiadan 19
Udgorn Seion 10
Hysbysiadan. &c 20
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Rhif. 2.] IONAWR 14, 1854. [Ctf. VII.

DEGFED EPISTOL CYFFREDINOL

Llywyddiaeth Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, at

y Saint gwasgaredig ar led trwy y hyd.

[Parhad • dud. 16.]

Cvtflawnwtd peth difrodaetk ar ein dinasoedd, gan y gyfran

fwyaf aflywodraethol o'r Indiaid, yr hyn obeithir a attalir heb

unrhyw alanastra difrifol ar ran preswylwyr Tiriogaeth Utah.

Ar y 19eg ya Ngorphenaf, saethwyd y brawd Creel, tra yn

sefyll gwarchodfa yn Payson, gan Indiad perthynol i fintai

Walker ; er yr amser hwnw, lladdwyd ychydig ereill gan yr

Indiaid; saethwyd dau tra yn niarchogaeth brys-genadwri o

ddinas Filmore. Ond frodyr, na adawer i'n sylw archolli ein

meddyhau trwy y toriadau allan hyn, a gyflawnir gan y gwedd

illion anwar a'n hamgylchynant. Mae gan yr Arglwydd, ein

Prynwr, ryw ddyben i'w wasanaethu trwy yr hir ddiraddiad,

a'r rhai a fawr gamdrinir yn fynych, ddisgynyddion hyn i

Abraham, a phan y dysgo y Saint i wneyd cystadl a Laman,

Mewn cyfartalwch i'w gwybodaeth, a'u hir brofiad, gallwn

yn resymol ddysgwyl ychydig lai o anhawsdra o'r ffyn-

nonell hono.

Dichon y cerydd hwn oddiwrth ein gelynion, brofi yn am-

serol rybudd a lies i lawer, i ymddeffroi o'u hun-glwyf a'u

hesgeulusdod o gynghor pendant ac amserol, tra nad yw aberth-

au uniongyrchol, ac efallai didrosedd eu creulondeb wedi

•cwympo i'r ddaear heb sylw ein Nefol Dad. Dichon i'r d<fys»

2 [pris \g.
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gyblaeth rymus, yr hon y caniateir i'n gelynion ei bwrw aT y
Saint, megys corff, am esgeulusdod o'u hiachawdwriaeth, weitb-

iau gyfranu at eu cadw hwynt oddiwrth gyfeiliornadau, ag

ydynt lawer mwy i'w harswydo. nft'r ceryddon a amcamvyd
i'w rhag-rybuddio hwynt. Ni ddichon addcwidion Duw, m
perthynas i adferiad Israel ballu, ac ni ddylai dim droi ein

ffydd a'n gweddiau oddiwrtli ddysgwyliad parhaus am eu

cyflawniad.

Chwi a ganfyddweh trwy gyfeirio at gofnodion ein Cymman-
fa Gyffredinol ddiweddaf, fod yr amser wedi dyfod i surdoes

iachawdwriaeth gael ei gynnyg i'r gweddillion a breswyliant

gyfandir yr America. Tra mae Eglwys Iesu Grist o Saint y
Uyddiaf Diweddaf, yn cludo yr Efengyl i bob cyfran bwysig a

phell o breswylwyr y ddaear, heb eithrio unrhyw genedl, pa

mor bell bynag, nis gallwn selio i fyny ein tystiolaeth mewn
perthynas i feibion difreiniad Abraham, ar ein cyffiniau union-

gyrchol, heb gynnyg iddynt hwy yr unrhyw Efenyl ogoneddus.

i'r hon yr ufyddhaodd eu tadau mor addfwyn ac ardderchog yn

nydd eu hymweliad : ond na fydded i'r henuriaid ar led laesu

eu dwylaw oblegid hyn, canys os erlidiant chwi mewn un

genedl, a'ch taflu allan, ewch i'r drws cyntaf a ymagoro yn y
genedl nesaf a'ch derbynio chwi; ac na arbedwch eich ym-

drechiadau, o godiad i fachludiad haul, hyd nes i bob chlSt

gaffael y cyfleusdra o glywed efengyl yr iachawdwriaeth.

Parotoadau cyffrous ydynt yn awr mewn gweithrediad i

furio i mewn y dinasoedd, ynghyd a'r holl sefydliadau o bwys

trwy y Diriogaeth. Y deuddeg Apostolion, gydag ychydig

eithriad, a dderbjrniasant yn ddiweddar benodiadau pwysig, i

gymmeryd gofal o ddosparthiadau go fawrion o'r Diriogaeth,

ac a ant i faes eu eenadiaetb.au mor f'uan ag y bydd yn gyfleus.

A chynnyddir y rhwyddineb i addysgu, i'r holl ddinasoedd a'r

sefydliadau yn yr holl Diriogaeth, trwy i'r Deuddeg weinyddu

yn bersonol yn mhlith y bobl a breswyliant yn y gwahanol

sefydliadau.

Bwriedir gwneyd ymegniadau cynnyddol at gasglu y Saint

o diroedd pellenig: a thra y gellir ac y bydd i ryw foddion

gartref, gael eu hebgor at gynnorthwyo Saint pellenig i ym-
gasglu i'r lleoedd apwyntiedig am ddiogelwch, dros ac uwch

law y draul o'r ymegniadau a wneir at adeiladu a rhagfuric-
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inedd a threfydd, ac anfon allan nifer fwy o genadon, nyni

etto a ddygwn ar gof i'r Saint yn Lloegr a lleoedd ereill, ag y
ganddynt oruchwyliaeth dros gyfran o drysorau daearol,

mai yn a'.vr y gallant fwynhau y fraint o gynnorthwyo y
cyfryw at na nllant gynnorthwyo eu hunain, ie, tlodion yr Ar-

il, a derbyn eu gwobr yn adgyfodiad y cyfiawnion.

JTn ddiweddaf, frodyr, ha laesweh eich dwylaw, eithr bydd-

wch ddyfal i wneyd gyda'ch gallu, waith da yn mhob galwed-

igaeth gyflawn a chanmoladwy, a phrofwch eicb hunain, trwy

gofleidio pob cyfleusdra i fod yn ddefnyddiol, a mawrhewch
eich galwedigaethau, fel cich cyfrifer yn deilwng o fywyd

tragywyddol. Byddwch fyw eich crefydd mor amlwg ac an-

ammheuol, fely galloch chwi deimlo ei gwirioneddau heddych-

lawn a pliuredig, a'i nerth hi, rhag gafaelyd o demtasiynau

arnoch chwi, na fyddo genych allu i'w gwrthsefyll, ac y colloch

yr hyn yr ymddangosid i chwi ei ennill. Na adewch i'ch byw-

ydau fod y fath ag y dichon i'ch calonau eich hunain eich con-

demnio, rhag iddo Ef, yr Hwn sydd fwy na ch calonau, ddwyn

cybuddiadau yn eich erbyn, a fyddo yn llawer lliosocach. a

mwy nag adybiodd meddwl niwlipg a thywyll.

Cofiwch yn feunyddiol, anwyl frodyr, os dymunwch fod yn

'vn, fel eich Tad nefol, fod ei gyfiawnder ef yn dyfod trwy

Ddadgdddiad, trwy eich ffydd chwi. Na fyddwch foddlon

gyda dim yn fyr o ewfllys ddadguddiedig eich nefol Dad; o

fod wedi eich adeiladu ar y sylfaen hon; ac ni fydd y dylifoedd

D gyfeiliornad a themtasiwn sydd raid eu dyfod ar yr holl rai

hyny a breswyliant ar y ddaear, yn alluog i'ch dadymchwel-

twi.

Cofiwch addysgiadau eich Prophwydi Joseph a Brigharn, ac

ufyddhewch iddynt hwy. Meddyliwch am addysgiadau cof-

nodion y Gymmanfa a ddeuant gyda'r Epistol hwn. Rhodiwch

yn ostyngedig gerbron eich Tad nefol, a gwnewch ei ewyllys

Ef. Os oes gan lywyddiaeth yr amry wiol gangenau yn y gwa-

;>anol genedloedd, y cyfleusdra o anfon y Saint yn mlaen o'r

I rofanau poethion i San Pedro, neu San Diego, Cal., anfonwch

hwynt; gadawer iddynt fyned yn uniongyrchol at y llywydd-

ion Amasa Lyman a Charles C. Rich, San Bernardino, a

chymmeryd eu cynghor, a bydd i Dduw, ein Tad nefol, roddi i

chwi ddoethineb yn mhob pethau, henuriaid, cbwiorydd a chyf-
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eillion, fel y byddo i chwi ein cyfarfod ni yn y deyrnas nefol,

ydyw gweddi eich brodyr,

Brigham Yocno.

Heber C. Kimball.

W. RicnARDS.
Dmas y Llyn Haleti Fawr, Hydref 13, 1853

[A gyfieithwyd gaii Rolnn Ddu, Eryri. 1

ANERCHIAD LLYWYDDOL.

[Parliad o dud. 13.]

Eglaws Dddw a ddylai fud y faniar gyhoeddus i'r byd,—ai -

ddangosiadol o fawreddog amcanion y nef, a'r ffaith argy-
hoeddiadol i bawb o'i dwyfoldeb; ei baelodau a ddylent fod yn
arwyddion a rhyfeddodau eglurhaol i'r byd, o fawr allu eu
crefydd; mwy gwyrthiol yn eubeffeithiau ar eu gweithredoedd,
eu cariad, eu haddfwynder, gostyngeiddrwydd, cymmwynas-
garwch, goncstrwydd, cyfiawnder, sel, a phob rhinwedd arali.

nag a fu un math o wyrthiau ereill erioed. Gwyrthiol i fyd
llygredig ac anwybodus a ddylai fod holl ymddygiadau proffee-

wyr crefydd wyrthiol! Esiamplau annheilwng o efelychia

andwyodd y byd er holl ymffrost doethineb dynol draddodiaii-

au. Esiamplau teilwng o efelychiad gan y Saint, a'i hadfera
yn ol er gwaethaf pob gwrthwynebydd. Pe patrwm fyddeiu,

megys y dylem fod i'r byd, mewn gwisg, mewn bwyd, mewn
byw, mewn gair a gweithred, mewn a;wylio a gweddio, mewn
cariad a ffyddlondeb, mewn gweithredoedd yn gystal a ffydd,

pregethem i'r byd ddarlith anghymarol, i'r ymchwiliwr es-

iampl, ac i wlad Gristionogol wers well nag a allodd holl

ddoetbineb colegawl a hyawdledd holl bwlpudau, er ymgais
oesawl, ei dysgu! At y gorchwyl, ynte, O Saint, yn fwy pen-

derfynol nag erioed, a llwyddo wnawn, mae nerth yn ol y dydd
i ni i'w gael

;
gwyddora hyn, a gwyddom mai nyni a ddylai

fod goleuni y byd. Goleuo wnelo ein goleuadau nes swyno
serch a denu golygon gonestion byd i rodio wrth oleu dydd yr
efengyl lion, nes mwynhau cyfiawnder goleuni tanbeidiawl
Haul y cyfiawnder, pan dewyno ar ei gyhydedd ei huu!
Duwioldeb ymarferol y Saint yw testun ein llawenydd par-

haus; rhagoroldeb eu rhinweddaii canfyddadwy ar yr eiddo
pawb ereill, yw ein had-daliad am yr oil a wnawn iddynt ; etto

tra y mae cymrnaint o le i welliadau ynddynt, tra y gellir yn
rhesymol ddysgwyl cynnyddiant cyflymach, attaliayr ystyriaeth
alarus ni rhag y gorfoledd a ddymunem fwynhau. Paham
nad yw mor ddyledus arbenig ar bob un i ogoneddu ei grefydd,

trwy ei holl weithredoedd cyd-ymffurfiol yn ol ei gylch, as
ydyw felly, ar unrhyw un? Paham nad arswyda pob un
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ynte, rhag y canlyniadau o warthruddo y grefydd a ystyria ei

ifrodyr yn werthfawroeaeh nii'r byd a'i drysorau, trwy eu hang-

hydffurfiad?

Frodyr Llywyddol ar Gynnadleddau,—Cyd-ymdrech-
wch yn y fyddin filwriaetlms, orchfygol ddiamheuol i fod. I

chwithau yr ymddiriedwyd llawer; genych y rhesymol ddys-

gwylir llawer; i'e, Rawer o ddoethineb i iawn drefnu, llawer o

ddylanwad i gario y mesurau i weithrediad effeithiol; llawer o

addfwynder a gostyngeiddrwydd; llawer o daerineb i berswadio

y cyndyn i ufydd-dod ; llawer o benderfyniad i anrbydeddu y
rheolau dyscyblaethol a roddwyd i chwi; llawer o sel a ffydd-

londeb i adeiladu Teyrnas Dduw yn eich cylcboedd, ac i add-

urno praidd eich gofal a, phob rhinweddau dewisol gan y Prif

Fugail. Frodyr, dim llai na gwerth eneidiau anfarwol a ym-
ddiriedwyd i chwi! Eich holl esiamplau a deilyngo efelychiad

gan bob un? Cariad ! cariad eieh Meistr dwyfol fyddo achos

cynhyrfiol pob ysgogiad o'ch eiddo tuag at ei braidd Ef. A
rhaffau cariad tynwch hwynt, nes y cyflym redant ar eich hoi

ar hyd llwybrau uniondeb, cyfiawnder, purdeb, a duwioldeb.

CARIAD at eneidiau dynion fyddo y ffynnonell o'r hon y
tardda pob gair

. o bob pregeth i'r byd ; pob rhybydd, cerydd,

cysur, a chynghor i bawb yr un modd ; ac felly, pan agorwch
eich safnau, Duw y cariad a'u llanwa a, geiriau doethineb a
deall, ac Ysbryd y gwirionedd a'u hargraffa ar galonau y rhai

a'u clywont. Cam-ddealltwriaeth yw synied mai trwy eu
cymenu a'u diraddio, yr argyhoeddir y byd coel-grefyddol o

anghyssondeb eu traddodiadau. Mor afresymol fyddai beio y
dall ganedig am ei ddallineb corfforol, ag a fyddai beio y rhai

a aned i'r byd yn ddall ysbrydol, megys ninnau, am beidio

canfod goleuni ein hefengyl, byd nes y dangoswn ni iddynt
hwy ei goleuni drwy ymresymiadau eglur, tystiolaethau amyn-
eddgar, ac ymariueddiadau dyngarol, fel ag y gwnaeth ereill i ni.

A rgyhoedder cyn y cerydder, ac felly nid byth y cnoir y wial-

en. Fflangeller hyd y nod y ci. ac efe a ysg}rrnygaddannedd;
llawer mwy y casa. dyn ei gvfaill a'i ceryddo hyd nes y gwelo
ei fai. Eli llygaid fyddo ein gwialen gyntaf, ac o hyd, nes y
ceir profion mai dall a fyn fod. Os na wyddoch ffordd well,

hyderwn y cyd-ymffurfiwch chwi a'n cais hwn, drwy ddysgu
yr holl Saint, yn neillduol yr offeuiadaeth dan eich gofal, mai
i'r graddau yr argyhoeddant eu gwrandawwyr, o'u cariad

atynt, yr ennillant eu hymddiried a'u hufydd-dod ; Llwyaid

q fel a ddalia fwy o gler na chwart o finiger, sydd gyffelybiaeth

gyfattebol. Ai gwnelo abrofa ei grym!
Trefnusrwydd sydd un o brif nodweddau ein heglwys,

—

rhagoroldeb ein cyfundrefn; ac y mae yn hanfodol yn mhob
eylch er cynnyddiant yr oil. Nid nyni a'i gwnaeth, nid nyni
a,'i p'ia, nid ein hawl ni, nid hawl dynoliaeth yw cyfhewid un
jot o honi. Fel y derbyniasom hi y mae yn iawn, wrth fodd ei

Hawdwr; ac felly yn unig y bendithia Efe ein gweinyddiad
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honi. Gau hyny. mae o bwys mawr i chwi, ei ywciny
ei hiawn ddeall yn ei holl orchymynion, ei hordinhadau, ei

swyddau, a'i haddewidion. Mae Llyfr Mormon a'r Athrawiaeth
a Chyfammodau genych yn eich iaith eich hun, ynghyd a'r

ysgrythyrau; o bryd bwy gilydd, cawsoch lawer o addys
au ar hyn gan weision Duw. Chwiliwch yr oil, a thryswwch
yn eich cof y fath yw Teyrnas Dduw yn ei holl gyseylltiadau,
ac felly Ysbryd Duw a ddyga y pethau anghenrbeidiol i'r cof
pan y bydd ei hangheu. Os bydd rhyw amgylcluad ar nad yw
wybodus ei ddcddf yn dygwydd i chwi, os gwyddom fwy, gof-

ynwch, ein pleser fydd ei gyflwyno. Mae llwyddiant Cynnad-
ledd yn dibynu Hawer ar ei hiawn reoleiddiad; canys 09 nad
rheolaidd y mesurau, pa fold y gellir dysgwyl cynnorthwy
Ysbryd Duw i'w dwyn i weithrediad. Dywenydd mawr oedd
genym wrth ymvreled a liwv.it ynystody tymmor blaeuorol, gael
cynnifer o'r Cynnadleddoedd mor reolaidd ag y maent ; oud y
mae lie i welliadau. Hyderwn yr ymhyfryda pob Llywydd yn
iawn drefnu ei Gynnadledd, ynghylch pob materion perthynol,
megys y gwna tad ffyddlon ei deulu Yn neiOduol dymunem
eich sylw at ddosparth y llyfrau, na fydded dyledion yn
rhedeg yn y blaen a ollid hebgor; na fydded eich Cynnadledd-
au yn suddo i unrhyw ddyledion i neb, a ellir oddiwrtho, ond y
y ddyled o garu bawb eicii gilydd. Crefwn eich sylw at " Lyfr
yr Eghvys" ar fod pob cofnodau gofynol >n eglur yn hwnw, a'r

cyfnewidiadau a wneir yn cael eu manwl gofnodi. Mae hyn o
bwys mawr, ac ni ddylai lin aelod ymfoddloni heb ddeall fod ei

gofnodion yno i'w cael pan eu ceisir. Daw y dytki pan eu
hystyrir yn werthfawrocach nag aur. Yr amser presennol
yw y goreu oil i gofnodi y cyfryw bethau.

O barthed i'r Drysorfa Ymfudol, ceisiwn eich unol ymclrech-
iadau hefyd. Cymdeithas deilwng ymddiried pawb yw hon;
ei dybenion dyngarol ydynt glodfawr,-- ei galhioedd cyn hir a
ystyrir yn wyrthiol i'r byd, p;in yn cludo ei charedigion ar

adenydd yr awelon dwyreiniol " fel colomenod i'w ffenestri" i'w

hamddiffynfeydd yn mhlith y mynyddau tragywyddol, lie yn
unig y ceir y waredigaeth ddymunol. Frodyr, yr oil a allwch
gwnewch er hon; ei swyddoo-ion ydynt sryfiawnion, a'i Llywydd-
ion a deilyngant bob ymddiried am eu gonestrwydd, eu doeth-

ineb, a phob galluoedd, dan nawdd y nef, i ddwyn oddiaragyleh
drwyddi fawrion amcanion Duw. ac i gasglu tlodion blant

Seion adref wrth y mi'oedd. Llwyddiant iddi yw gwir
awydd y nef a rhai rhagorol y ddaear. Er yn olaf, etto, md
lleiaf ein dyled a'n braint i L-ofio am, ac i gynnorthwyo adeil-

adu Teml Dduw, i rii ein hunain, yn Seion; yn ol eu gallu,

hyderwn na fydd neb yn ol yn hyn, mwy nag y cara:

01 o'r bendithion a addewir ynddi.
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CYMMANFA MERTHYR.

CRTMTJDEB O'e IIYN A WNAED AC A DDYWEDWVD YN Y GYM-

MANFA OCHOD.

Boreu Sul, Hhagfi/r 25, 1853,—Gwelwyd ystafell eang y Saint

yn Merthyr, wedi ei gorlenwi a phobl; ac yn rahlith ylliaws,

yr oedd amryw frodyr o bell ffordd. Dechreuwyd yr addol-

iad, oddeutu hanner awr wedi 10 o'r gloch yn y boreu, trwy

ganu a gweddio
; y naill oedd yn fawl byfrydlais, a'r Hall yn

erfyniadau taerion am ddylanwadau yr Ysbryd Glan, ar

oruehwylion santaidd y dydd, gan bobl Dduw.

Cyfododd Llywydd y Gynnadledd, yr Henuriad D. Jones, ar

ei draed, a llygaid y dorf yn ymsefydlu arno; ac yn mblitb

pethau ereill, galwodd sylw y gwrandawyr at ledneisrwydd

y drefn Eglwysig, sydd gan Saint y Dyddiau Diweddaf: na

ddeuwyd yno i osod, nac i wella trefn; eithr i ddwyn yn mlaen

yr un kono a osododd Dew yn ei Eglwys. Wedi annog y dorf

i roddi gwrandawiad i'r hyn a lefarid gan y Llywydd S. W.
Richards, o Liverpool, ac yebwanegu araryw gyfarwyddiadau

yn Saesnaeg, dywedodd y cawsent gyfleusdra i ddangos eu

parodrwydd i ddilyn trefn ddwyfol yr Eglwys, trwy godi eu

deheulaw, megys arwydd o'u penderfyniad unfrydol, i gynnal y

fath drefn wertbfawr gyda'u gweddiau a'u cyfraniadau.

' Periodwyd yr Henuriad Robert Parry (Robyn Ddu, Eryn),

yn Ysgrifenydd y Gymmanfa; a'r Henuriad Richard Morris, i

fod yn gynnorthwywr i'r Henuriad Wtn. Sims, gyda'r cyfrifon

.

Penderfynwyd cynnal, fel yr annogwyd, y Brif Lywyddiaeth,

Brighaui Young a'i ddau Gynghorydd. Dywedai y Llywydd

D. Jones, fod y cyffelyb yn Eglwys Dduw yn mhob oes, a bod

dyledswydd dyn yn fraint iddo, ac y caiff ei fendithio gan

Dduw yn nghyfiawniad ei ddyledswydd, tra nad yw yr Ar-

glwydd yn bendithio y rhai a esgeulusant wneuthur eu dyled-

swyddau. Moses ydoedd y llywj^dd yn Israel : tra y daliai ei

freichiau i fyny, llwyddai yr Arglwydd ei ddymuniadau;

pan y diffygiai, y gelynion oeddynt drechaf; eithr ei ddau

gynghorydd, Aaron a Hur, a ddaliasant ei freichiau i'r Ian, gan

ei gynnorthwyo; bendithiodd yr Arglwydd eu cyflawniad o'u

dyledswydd hono; a gyrwyd lluoedd y gelynion i gilio a ffoi,

yn unig tra y gwnelent hyny.
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Penderfynwyd, yn yr un modd, i gynnal y Deuddeg Apostoi-

ion; y Deg-a-thrugeiniau
; y Llywyddiaeth yn yr Ynysoedd

Prydeinig, sef S. W. Richards, a'i ddau Gynghorydd, Daniel

Spencer a John Van Cott; ac yna, gan ddywedyd y deuai yn

nes adref, cynnygiodd y Llywydd Jones, i'r cyffelyb bender-

fyniad gael ei wneyd mewn perthynas i'r Lywyddiaeth yn

Nghymru, sef W. S. Phillips, heb enwi ond un o'i Gynghorwyr,

sef John Davis: yr hyn a wnaed yn nnfrydol. Wedi iddo

grybwyll mai un Eglwys, yw Eglwys Iesu Grist o Saint y
Dyddiau Diweddaf, trwy yr holl fyd, er dan amrywiol lywydd-

ion, a bod yr oil yn gallu galw Duw, " Ein Harglwydd ni ,-" yn

nghyd a dywedyd ei fod yn llawn diolchgarwch i'r Enw mwyaf
mawr, o herwydd fod cymmaint nifer ynj wyddfodol, wedi eu

hennill i gydsynio yn undeb y ffydd, a chwlwra tangnefedd, cod-

odd y Llywydd W. S. Phillips ar ei draed, a chynnygiodd ar

fod i'r Saint benderfynu eynnal, yn eu gweddiau a'u cyf-

raniadau, ei Gynghorydd Dan Jones; yr hwn yn fuan, sydd i

gymmeryd arno fawr ofal y Llywyddiaeth yn Nghymru : yr

hyn a wnaed trwy godiad deheulaw pob un yn y dyrfa liosog.

Y Llywydd Jones wedi hyny, a nododd y fendith annhraeth-

ol sydd yn meddiant y Saint, o ivybod fod Ysbryd Duw i'w

gael, yn yr oes ddiweddaf hon, megys ag yn nyddiau Paul, a'i

gyd apostolion ; ac awgrymodd, nad oes na dawn, na dysg, na

chred, na thalentau mawrion, a all dycio i ddyn, os yn am-

ddifad o ddylanwadau yr Ysbryd Glan. Yna, galwodd am
sylw y Saint at amgylchiadau gwellhaol y Gynnadledd, ac

annogodd bawb i gyd benderfynu ag ef i fyned yn mlaen, gan

ymgyrhaedd o dda i well, trwy ymdrechu byw a gwneyd yn

well-well o hyd, ac yn barhaus; ei fod ef yn teimlo, nid yn

unig bob parch a chariad at y rhai sydd uwcn eu swyddau nag

ef ei hun, ond hefyd at y rhai sydd is, oddiwrtho ei hun hyd i

waered,. fel na fyddo i neb, a fewn cylch y gadwen undeb Eg-

lwysig, feddwl na theimlo ei fod ar ei ben ei hunan, eithr yn

aelod cyflawn yn Nghorff Crist. Erfyniodd ar i bawb fedd-

iannu teimladau daionus; fod swra eu cyfraniadau arianol yn
ymddibynu yn hollol, ar eu hewyllys da eu huuain; mai gwir-

foddol yw eu holl roddion, heb arnynt un math o orfodaeth

;

ac, o ganlyniad, mai rhesymol yw gofyn am fod ganddynt.

deimladau daionus o leiaf ; fod y gwaith pwysig yn perthyn. i
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bob un o honynt, wrtho ei hunan, y naill fel y Hall ; ond er

hyDy, ddarfod iddynt oil wneyd mor rhagorol o dda, fel nas

jrallasai lai na theimlo yn dra diolchgar iddynt am a wnaeth-

ant ; yr un fath a phe na pherthynai y gwaith i neb ond iddo ei

hunan, yn bersonol. Ar ol llefaru yn serchog, yn ddeallgar, ac

yn wresog, gofynodd i'r Cymry uniaitb fod yn hynaws a

thawel, tra y traddodid anercbiad yn Seisnaeg i'r dorf.

(I'w barhau.)

UDGOBN SEION,

&txtn p ^aint.

DYDD SADWRN, IONAWR 14, 1354.

Gan fod amryw gyfnewidiadau yn cymmeryd lie yn y cylch-

oedd llywyddol, yn yr Eglwys yn Nghymru, ar ddechreu y
flwyddyn hon, hyderwn y bydd pob llywydd ymadawedig mor
foddlon i drosglwyddo pob cyfrifon, llyfrau, eynghorion, a phob

dealltwriaetb a fedda, ynghyd a'r oil a ennillodd trwy brofiad

blaenorol, ag sydd yn anghenrheidiol er iawn ddeall a chyf-

lawni dyledswyddau y cyfryw gylch, ag a ddylai ei olynydd

fod i'w cael.

Dylai Llywydd Cynnadledd fod yn deall sefyllfa ac ansawdd

pob Cangen hyd y gellir, megys ag y dylai tad tyner ddeall

anghenion a theimladau teulu ei ofal, mewn pethau tymmorol.

Gan mai praidd ei ofal ef ydynt oil, gweddus fod ei ofal

drostynt oil, a'r oil a ddalia gyssylltiad eglwysig a hwynt. Nid

cyfreithlon yw bod Cynnadledd na Cbanghen yn gyfrifol am
unrhyw arian o byn allan, oddieitbr fod y Llywyddiaetb a'r

Cynghor perthynol yn gwybod am eu ceisiad a'u treuliad. O
bartbed i'r ddyled am lyfrau, ynghyd a phob gofyniad eglwysig

oddiwrth y Brif Lywyddiaeth, pa rai y bydd ein pleser neill-

duol ni i'w gwneyd mor anfynych ac ysgafn, ag y caniata yr

anghenion, ar ba rai y dibyna llesiant a Uwyddiant gwaitb

yr Arglwydd, Llywyddion y Cynnadleddau yn uniongyrchoi

a ystyrir genym ni yr unig bersonau cyfrifol ; o ganlyniac\.
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arnynt hwy y dibyna golygiad dros y Cangenau, nid yn unig

ara eu bod wsdi eu hiawn reoleiddio ar ran y gwahanol swydd-

au, a bod y rhai hyny yn Ilanw eu cylchoedd, yn iawn borthi

praidd ein Bugail, ag iaehus athrawiaeth ac esiamplau, ywghyd

a chynghorion dyddorol; eithr hefyd, na fyddont yn newid

unrhyw lywydd Cangen, heb iddo gyfiwyno iddynt holl gyf-

rifon ac eiddo y Gangen, ynghyd a chynnryehioliad eglur o'u

holl sefyllfa hi. Arbeda hyny lawer o darfferth ac anfanteis-

ion i'w olynydd, os nad colled hefyd i'r Saint. Dylai pob

Cangen hyd y gellir fod ond, fel olwyn fechan oddifewn i, etto

ar yr un batrwm o'r, olwyn Gynnadleddol, a'r holl olwyDi

--cynnadleddol yr un fath, ond o ran eu raaintioli, a'r ohvynion

a'u cylchdroant hwythau; ac felly, olwyn o fewn olwyn yn

cyd-weithio, er cyflawni amcanion perffeithiawl ei Awdwr, yn

yr oil o'i beiriant, ar y ddaear, yn y nef, ac arall fanau hefyd.

Un yw yr oil, ac un yw dyledswydd llywydd pob cylch, i ber-

ffeithio undeb a chydweithrediad yn yr oil. Gan fod pob

Cangen yn ymrwymo i dalu diffygiadau eu dosparthwr, a

chan fod y Gynimanfa yn ymrwymo i feichn'io y prif ddos-

parthwr, o dan arolygiaeth y Llywydd, gobeithiwn na fydd

iddynt, dan unrhyw amgylchiad, fradychu yr ymddiried mawr

hwnw, a niweidio eu dylanwad ar y cyfryw, drwy esgeuluso

gofiUtt fod pob dosparthwr yn cadw ei gyfrifon yn eglur a chywir;

fod ganddo ddigon o lyfrau ar law, i ateb dyledion ar ben pob

chwarter. Mae gan bob aelod hawl i ddysgwyl hyn oddiar law

ei Lywydd; eu pleser fyddo ei wneuthur, ynte. Ni allwn lai

na dadgan ein syndod, pan yn darllen y rhestr o ddyledion i'r

swyddfa Gymreig yn unig, yr hwn a welir yn y rhifyn blaen-

orol! Os oes camsynied, na oeder ei hysbysu i'n rhagflaenydd

cyn yr elo ymaith, bydd yn rhy ddiweddar ar ol hyny. Os nad

oes hyny, hyderwn na orphwysa unrhyw lywydd, nes y byddo

ei Gynnadledd yn rhydd unwaith etto, o'r dyled hwn, ac o bob

dyledion ereill; ac yna nid yw ond hawdd eu cadw allan

o ddyled.

Nid yw ddoeth i brynu lbyfrau personol megys y Seer, a'r

Journal of Discourses, &c, nad pa mor dda bynag y byddont,

ar gost cylGhrediad cyboeddiadau eglwysig, megys y Star a'r

'{Jdgorn, canys yr olaf ydynt gyfryugau er trosglwyddo cyng-

liorion, a phob adeiladadaeth, oddiwrth y Brif Lywyddiaeth
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8rwy holl gylchoedd yr Eglwys, fcl eu caffer er cynnaliaetb ac

arweiniad pob aelod. Os lleiheir cylchrediad yr olaf, bydd rhaid

codi eu prisiau yn gyferbyniol ; o ganlyniad, eymhella hunon

ies pa fodd i ymddwyn yn hyn; i hi, nid yw wahaniaeth

amgen. Kyderir na foddlona ein brodyr Cymreig, ag ydynt.

mewn cangenau Saesneg, heb yr Udgorn, canys pa fodd amgon

y de.illant ein cynghorion iddynt? Ac heb byny, pa fodd y
dichon iddynt gyd-weithio, na bod yn yr undeb a ddymunir

a'u brodyr yn y Dywysogaeth? Er nad oes wahaniaeth per-

sonol rhwng breintiau, o herwydd iaith na chenedl, yn ein

golwg ni, etto gorfoda amgylchiadau lleawl yr undeb hvn yn

yr oil er eu llesoli.

Wrth ddechreu ein dyledswyddau Golygyddol, dysgwyliwn

yn hyderus am gynnorthwy parhaus ein cyd-weithwyr, Uyw-

i/ddol yn enwedig, yn ngbyfraniadau eu gohebiaetbau ar wa-

hanol degtunau, a dueddant i lesoli ein darllenwyr. Diau »ad

oes waith mwy pleserus i chwi fwy nag i ninnau, na. bod yn

llafurio yn mhob dull, er achubiaeth dynolion
;
gwahodda yr

Udgorn chwi oil i chwythu trwyddo, o ffrwyth eich myfyr-

dodau athrawiaethol,—eich tystiolaetbau profiadol o ddwyfol -

deb eich crefydd,—ansawdd eich Cynnadleddau, bedyddiadau,

ynghyd a'r argoelion a feddwch. Teilwng yw i Dduw, y
Meddyg anffaeledig, gael y clod.— i'r Saint gael cyd-lawenhau

yn, ac i'r byd gael clywed am fwynhad y Saint o'r " ddawn

iachuii." Gan ein bod yn ei mwynhau yn yr Eglwys, ac yn

tystio hyny i'r byd, gwneler cyfiawnder a'r nail! a'r Hall, drwy

anfon i'r Udgorn dystiolaethau plaen, syml, a diwrthbrawf,

ynghyd a hanes manwl am y gwelliadau mwyaf nodedig a

gymmerant le yn mhiith y Saint. Gwir na ddysgwyliwn am
bob gwelliadau a gaift'y Saint drwy Ysbryd Duw, onide llen-wid

ein tudalenau byrion; etto detholion hynotaf o'r amrywiaeth

fydd ddymunol
; y :: wir i gyd i oleu haul am v cyfryw, a dim

ond y gwir a geisiwn.

O'n rhan ni, ein penderfyniad yw gwneyd i'n darllenwyr

weled wrth oleuni y " Sereri" fach hon, ag y cawn y fraint o'u

golygu, faint yw ein gofal drosti a'n cariad ati; ac hyderwn

na adawa ei charedigion hi mo honom yn anwybodus o'r def-

nyddiau a dueddant i'w gwneyd yn oleuad digonol i arwain y
Saint, ar byd llwybrau y goleimi. Dyddorol iawn, a newydd-
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ion da gan yr holl Saint, debygwn, fydd cael crynodeb byr o

hanes pob Cymmanfa, a'i chofnodion; a dilea hyny y dy-

eithrwch a achosa anwybodaeth y naill o'r Cynnadleddau

ereill, a ffyniant a Iliosogiad y naill a'r Hall, a fyddant destunau

i gyd-laweuhau o'r oil yn. iachawdwriaeth Duw i'w blant. Tym-
mor ffrwythlon fyddo y dyfodol ar winllan y Beirdd, gwlith y
nef a ireiddio eu hawen—fel haul gwneled i'n Seren facb oleuo,

a'n Hudgojjn fel clarion angylaidd eu sain a swnio ar led ! Yr

hanesion a dderbyniwn gan ein cyfeillion o Seion drwy lythyr-

aa, fyddant ddyddorol ar dudalenau yr Udgorn, fel y deailo

y Saint fath wlad yw eu Seion ddymunol ; ac felly, dealla y
byd y sefyllfa y gadawsom ein " truenus gaethion" cyd-deithiol,

ac ansawdd y caethiwed i'r hwn y " gwertbasom" hwynt

!

Anfoner gwybodaeth i ni pa le i gyfarwyddo llythyrau at

Lywyddion, lie y mae cyfnewidiadau wedi eynimeryd lie.

Ymdrecher gael y ffordd rwyddaf a rhataf i anfon llyfrau i'r

Cynnadleddau, a hysbyser ni o hyny os ceir gwelliant. Dan-

foned y neb a gafodd fwy na'i rif o'r 14eg rhifyn o'r Udgorn,

cyf. vi, y gweddill yn ol. Uysgwylir i bob un a dderbynia y
rhifyn cyntaf o'r Uduorn, neu o'r Star, dalu am y Gyfrol.

COFNODION CYMMANFA GYFFKEDINOL
Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, a gynnaliwyd yn

y Tabetnacl, Dinas y Llyn Halen Fawr, gan ddechreu Hydre/6,

1853, am 10 o'r gloch yn y boreu. Y Llywydd Brigham
Young yn llywyddu.

[Difyniart<in o rai areitliiau a dmitdodwyd yno]

Yu oedd y Brif Lywyddiaeth, ynghyd ag amryw o'r Apostol-

ion, o'r Deg-a-thrugeiniau, o'r Archoffeiriaii a'r Esgobion, o

lywyddion yr estynfeydd, ac ysgrifcnydd y Gymmanfa, ac

ysgrifenydd yr areithiau, yn bresennol; a c wedi i'r cor ganu

emyn, ynghyd a gweddi gan yr Henuriad George A. Smith, a

chanu, yr Henuriad Hyde a agorodd y Gymmanfa, trwy adol-

ygu dyfodiad y Saint yn y tymmor hwn, y terfysg Indiaidd, a

chynghori y Saint i gadw golwg ar y goleuni gwyldwrol, yr

hwn sydd yn ein harwain i fod yn etifeddion pob peth, yn y
nef ac ar y ddaear; ac y dylem fod yn ddiolchgar am y medd-

iannwn y fraint o ddilyn y fath arweinydd.
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Pan benodir dyn i fod yn arweinydd, prawf hyny iddo fyned

;.rwy gyfyngderau a phrofedigaethau, ac iddo gael ei brefi yn

deilwng o fod yn arweinydd ; ac iddo ennill hyny trwy union-

deb ei ymddygiad, a'i fod yn cael ei gynnal trwy ewyllys da

y Saint.

Pe byddai i Dduw ei hun ddisgyn oddiar yr orsedd, a

thraethu gwirioneddau i syrthiedig ddyn, llawer a fyddent ag

arnynt eisieu i ryw angel ddyfod, a dwyn tystiolaeth mai efe

mewn gwirionedd yw Duw. Esgynodd ein Tad nefel i'w or-

sedd Ff, trwy lawer o brofedigaethau a dyoddefiadau, tebygol i

lawer o'r Saint; ac am hyny Efe a all gyd-yradeimlo a'n gwen-

didau ni, a gall anfon allan gymhorth i'n cynnorthwyo ; o gan-

lyniad, Efe a anfonodd ei anwyl ;Fab, fel y byddai i'r hwn a

wrandawodd ac a ufyddhaodd iddo Ef, wrando ar ac ufyddhau

i'r Tad; a phan oedd y Mab hwnw yn gyfyng arno yn ngardd

Gethsemane, Efe a anfonodd angel i'w gysuro ef yn ei brofed-

igaeth. Y rhai na ufyddhaont i'r Mab, nis ufyddhant i'r Tad a'i

hanfonodd Ef.

Mae person a fyddo yn myned allan i'r byd, yn myned i

ddwyn cernodion dynolryw, a chyda theimlad i ennill coron o

wobr. Yr angylion ydynt fel nyni, y maent yn anewyllysgar i

ddyfod yma, oddigerth eu hanfon; hwy megys ninnau ydynt

rhy ewyllysgar i aros gartref. Pan oedd y brawd Kimball a

mi yn Lloegr, teimlai y brawd K. i g}'mmeryd ymaith ei het, a

bendithio y bobl a bendithio y tir, oblegid yr oedd yno ysbryd

heddychlawn, a llawer o eneidiau yn ewyllysgar i dderbyn y
gwirionedd; ond yr amser a ddaw pan y cymmerir heddwch

ymaith oddiar y ddaear. Y Saint ydynt y rhai sydd yn

myned i farm* y byd o dan arolygiad yr Hollalluog. Dyled-

swydd y Saint ydyw cynnyddu a lliosogi; a bydd yn ddyled-

swydd iddynt roddi dedfryd ar yr ysbrydion syrthiedig, oblegid

byddant hwy yn dystion o'u herlidigaeth eu hunain, a phera

hyny i'r pechaduriaid lefain am i'r creigiau a'r mynyddoedd

syrthio arnynt, a'u cuddio oddiwrth ddigofaint Duw. Pan

gymmerir y felldith oddiar y ddaear, rhoddir hi i'r Saint, ac ni

fydd nos yno, ond yr oil a fydd oleuni, a gogoniant Duw a'i

hamgylchyna hi. Bydd yno le i bawb, a'r rhai hyny a garant

dywyllwch yn hytrach na goleuui, gant fyd yn rholio yn

dragywyddol mewn tywyllwch.
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Yr Henuriad F. D. Kichards a gyd-lawenychai a llawer o'r

Saint, yn eu dyfodiad yma y tymmor hwn, wedi gorphen eu

hymgasgliad. Cynghorodd hwy i fyw yn iawn, fel y caffont

ftafr Duw yn barhaus, ac i beidio teimlo yn brudd, o herwydd

i'r rhai a ddaethaut yn naenorol gael y sefyllfaoedd goreu yn y

y ddinas, eithr yn hytracb. llawenhau, fod iddynt hwy enw yn

y Lie bwn. Byddwch ofalus a deliwch afael yn Ysbryd Duw,
rhag cael o honoch. ysbryd grwgnach ac achwyn, a syrthio

ymaith o'r Egiwys. Gan fod y chwiorydd yn arferyd dylan-

wad mawr ar y genedlaetb sydd yn codi, cynghorwyf chwi

i beidio cadvv cyindeithas unrhyw berson a ddywed yn ddrwg

am yr awdurdodau, eithr yn hytrach cymdeithaswch a'r rhai

byny ag ydynt yn tueddu at berfieithrwydd. Ni fywiasoch

erioed mewn gwlad lie mae personau yn siaradyr hyn afedd-

yiiaut, eyn eich dyfod i hon. Frodyr, dylech fod bob amser

yn barod, ac yna nis daw dim o'i le, hyd y nod pan eich galwer

i ddwyn newyddion da i genedloedd nad adwaenant Dduw:
oblegid yr Arglwydd Dduw a dywallt allan ei Ysbryd ar holl

Israel, fel yr achuber hwynt; a gallwch ddwyn tystiolaeth y
bu i'r Ysbryd gael ei dywallt allan mewn cyflawndermwy gol-

udog o fewn yr ychydig ddyddian a aethant heibio, nag er pan

dderbyniodd y brodyr eu bendithion yn y deml yn Nauvoo, ac

yn y lie hwn.

(I'w barkau.J

AKWYDDION YR AMSERAU.

Collodu amryw eu bywydau yn yr eira, a llosgwyd llawer o

dai ac eiddo, yn Llundain a lleoedd ereill yn ddiweddar. Clef

ydau a phlaau a ddifrodant ddynion mewn amryw wledydd.

Teimlwyd daeargi'yn llym yn yr Alps, ger Vol d' llliez, ac yn
Sum, ger Valais, ar y 3ydd a'r 4ydd o Ragfyr diweddaf. Mae

y rhyfel rhwng Ttvrci a Rwsia yn berwi y byd ; cyhoeddodd

Persia ryfel yn erbyn Lloegr. Cynhyrfir Algiers yn erbyn

Ffrainc. Anfonir llynges gan Rwsia i'r dwyrain, i godi cyth-

rwfl yn yr India. Denir Penaeth Afghanistan i Av^rthwynebu

Lloegr. Bradwrus ydyw ymddygiadau Awstria, i'r cyfundeb

heddwch. Blinder i Loegr, yn awr, yw iddi golli cyfeillgarwch
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Jbos Mahomed, trwy brynu ffafr Runjeet Singh, bymtheg rnlyn-

edd yn ol. Poland a Hungary, a wyliant am gyfleusdra i ym-

ryddhau o grafangau eu gormeswyr. Lombardy hefyd sydd

yn hiraethu am ddryllio cadwynau ei gorthrechydd. Ceir

gwell gwybodaeth, y Gwanwyn, am fwriadau Rwsia; eithr

ymddengys yn awr, ei bod am fynu ei hamcanion dechreuol i

ben, er gorfod tori trwy bob ymgais heddychol o eiddo Lloegr a

Ffrainc, wrth wneyd hyny. Y chwildroad yn China sydd ar

gynnydd yn barhaus; dywedir i'r gwrthryfelwyr allu medd •

iannu Pekin, prif ddinas China; ac nid oes ammheuaeth nad

y bwriad ydyw difodi eilun-addoliaeth yn llwyr o'r wlad, a

sefydlu ynddi Gristionogaeth ; rhydd hyn fantais i Genadon y
Saint, sydd yno, fyned a phregethu y Gristionogaeth wreiddiol

i'r trigolion, y rhai a gynnwysant y drydedd ran o boblog-

aeth y byd.

Mae yn Lloegr a Chymru 37 o sectariaid, a ystyrir gan y
llywodraeth wladol yn ymgorffoledig, heblaw lliaws nad ystyrir

felly. Nifer y bobl rnewn lleoedd addoliad, o fewn Cymru a

Lloegr, ar y Sul, Mawrth 30, 1831, oedd chwe miliwn, tri chant

ac un ar bymtheg a deugain filoedd, a dau gant a dau ar

hugain; tra yr oedd poblogaeth y wlad y pryd hwnw, yn ddwy
filiwn ar bymtheg, naw cant a saith ar hugain o filoedd, a chwe

chant a naw!—Mae cyllid yr Eglwys wladol droe bump milium

o bunnoedd y flwyddyn! ac er hyny, ac er trymhau cosp y
rhai a gamdriniant eu gwragedd, parhau i anmharchu, euro,

newynu, a lladd eu gwragedd y mae yr anghenfilod ddynion,

yn y deyrnas Gristionogol (?) lion; heblaw cael a lladd llawer

-

oedd o blant; tra yn Utah, a ystyrir gan y Sectariaid megys
yn le Anghristionogol, y perchir, y mynwesir, y meithrinir, ac y
cofleidir y gwragedd a'r plant, y rhai ydynt oil yn gyfreithlon,

ac y collai eu gwyr a'u tadau eu bywydau er eu mwyn.—Can-

fvddwyd hen ddinasoedd o fewn y ddaear yn yr America, yn
gwirio Llyfr Mormon. Mae y Saint yn cynnyddu yn gyfiym,

raewn rhinwedd a rhifedi, yn mhob gwlad; a channoedd o

honynt sydd ar fyned i Seion, y Gwanwyn hwn, o Switzerland,

Italy, a llawer man arall, megys ag o'r Ynysoedd Prydeinig.

Diau y canfyddir canlyniadau trwy yr boll bethau hyn, yn fath

ag a brofant nad pell oddiwrthym yw cyflawniad llawer o'r

prophwydoliaethau.
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AM SEION.
Mawe yw twrf y mor bob ennyd,—Ar nos a dydd,
Chwern yw'r gyflym fellten danllyd,—Ar nos a dydd.
Mawr yw sercli y bardd yn gysson,

At ei fun lygad-las ffyddlon,

—

Mwy, yw'm hiraeth i am Seion,—Ar nos a dydd.

Gwlad y Deml, wyf am fyn'd iddi,—Ar nos a dydd,
Lie ca'r ordinhadau'u gweini,—Ar nos a dydd ;

Gwlad y goreu deulu dedwydd,
Gwlad yr iachus ddwfr a dolydd,

Gwlad y canaf iddi beunydd,—Ar nos a dydd.

Llanelli. Dewi ElfeIx

AMRYWIAETHAU, &c.

Geiriau Salw.—Prawf yr arferiad o eiriau salw, yn mysg
y rhai ag ydynt barchus o grefydd, fod dynion a elwir yn gall

wedi dysgu mwy yn nghyfeillach pobl ffol, nag a ddysg pobl

ffol yn ngbyfeillach dynion call.

Grym Synwyr.—Myned a gwneyd daioni, yn ddystaw, gyda
aerth y meddwl ; fel yr aeth Samson, heb ddywedyd gair wrth

ei dad na'i fam, gyda chryfder ei gorff.

ENGLYN.

Morwr, yn ddysgwr a ddaeth— ar y byd;
Trwy bur Ddmoinyddiaeth
Ac un ffresg ei egni ffraeth,

Yw y Morwr am araeth. R. Ddo, Eryri,

Taliadau o Ionawr. 6 hyd Ionawr. 12.—Dwyreiniol Mor
ganwg, £4.

f£fjT Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau,

i Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydfil.

CYNNWYSIAD.
.{Vu

Degfed Epistol Cyffredinol, &c 21

Anerchiari Llywyddol » 24
CyiTimanfa Merthyr 27

Gotygyddiaetb •>>>

Cofnodion Cymmaufa Gytfredinul, &c 32
Anvyddion yr Amserau 34

Am Seion ••• 3(3

Amrywiaethau, &c '36
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Rhif. 3.] IONAWR 21, 1854. [Cyf. VII.

DONIAU YSBRYDOL.

Nid ein hamcan yn y sylwadau canlynol, yw manylu ar natnr

na pharhad, "ymadawiad," nac adferiad y doniau ysbrydol;

gwnaethom hyny yn helaeth a diwrthbrawf, debygwn, yn yr

" Eurgrawn Ysgrythyrol" &c, a chrefwn sylw ami yno. Taer

ddymunwn ystyriaethau y Saint ar a gaulyn hefyd. Nid oes

anghen i ni brofi na dweyd fod yr amrywiol ddoniau ysbrydol.

ag oedd yn addawedig gan Dduw i'w eglwys, yn amser y saint

cyntefig, yn gyrhaeddadwy i Saint y Dyddiau Diweddaf yn

awr ; canys trwy fwynhad o honyut o bryd bwy gilydd, daetli.

hyn yn fFaith wybodus i chwi; etto, y mae rhyw fath o Saint,

ag y dymunem ddweyd gair neu ddau wrthynt ar y pen hwn;

sef y rhai hyny a ymfoddlonant i fyw, a bod yn yr Eglwys heb

fwynhau y doniau rhag-grybwylledig eu hunain, ac heb lawer

neu nemawr o awydd eu cael. Hyfryd ganddynt, mae yn wir,

yw clywed eu brodyr a'u chwiorydd yn y cyfarfodydd yn llef-

aru a thafodau dyeithr, a chlywed ereill yn cyfieithu; ereill yn

prophwydo, yn canu trwy yr Ysbryd, &c. Ond o'u rhan hwy

gallant wneyd hebddynt yn byrion. Cam-ddealltwriaeth o'r

doniau a'u dybenion yw hyna. Mae yn ddyledswydd arbeniy ar

bob un o'r Saint i geisio y doniau drosto ac iddo ei hun. " Deis-

yfwch ddoniau ysbrydol ; ond yn hytrach fel y prophwydoch"

(I Cor. xiv, 1), sydd ysgrythyr orchymynedig; ni ellir ei hes-

geuluso heb fod yn troseddu gorchymyn dwyfol drwy hyny.

* ; Deisyfwch f cynnwysir yr oil o'r Saint yn y gorchymyn

3 [pris \g.
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hwn. Nid deisyfed rhyw rai neillduol o honoch ; nid gafynwcn

yn unig ychwaith, heb fod nemawr wahaniaeth pa un a gewch

ai peidio ; nage, ond deisyfwch yn daer, yu barhaus, yn atvyjjd-

us, hyd nes eu cael, a ddylid. Gwir mai Duw yn unig a

ddichon grflwyno y Doniau Ysbrydol ; mai dylanwadau ei

Ysbryd Ef ydynt
;
yna dylid gweddio arno Ef am danynt, a

gweddio yn daer, gweddio yn fynycli, a gweddio yn ffyddiog

hvd nes y llwvddir. Pa fodd yr esgusoda neb ei bun rbag

gweddio am j naill fendith addawedig, ag sydd yn orchymyn-

edig, mwy nag y boddloua ei gydwybod, tra na weddia am
unrhyw fendithion ereill ag y gorcliymynir i ni weddio am
danynt?

Deisyfwch ddoniau ysbrydol ynte, cbwi Saint, a'ch boll egni,

ac hyd nes eu cael; eiddoch chwi ydynt ar yr araraod o'u

eeisio. " Mi a fynwn petaecb chwi oil yn llefaru a thafodau

dyeithr; ond yn bytracb brophwydo o honoch," ebe Paul, ac

felly y dywedwn ninnau, ac felly y parbawn i ddweyd hyd nes

y gorchymyno y cyfranwr o honyut i ni dewi; serch gwaeddi

o boll ddoetbineb ddynol byd " eu bod wedi darfod, ac nad oe&

eu heisieu," uwch, uwcb, gwaeddwn ninnau, " Deisyfwch ddon-

iau ysbrydol." Dyweded pawb a fynont am y doniau, gwawd-

ient, cablent, gwadent bwy neu tawent a son; pa wiw, pa

waeth ; ein cenadwri orchymynedig ni yw, cyhoeddi yr addew-

id o'r doniau ysbrydol i'r Saint, dangos y ffordd i'w cael a'u

cymhell lvwythau i gyflawni eu dyledswyddau o eu eeisio.

"Am hyny, frodyr, byddweb awyddus i brophwydo; ac na

waherddweh lefaru a thafodau dyeithr." Nid digon i'r pre-

getbwr, nid digon oedd gan yr Apostol hwn eu mbeddu ei hun

;

ac ni allai efe—ni all neb, eu cyflwyno ond Duw
;
yna dyledus

—anghenrhaid yw i bob un eu eeisio drosto ei hun. Pa fodd yn

ngwyneb y fath orchymynion pendant, y dichon neb o'r Saint

feddwl y gallant hwy ryngu bodd Duw heb eu eeisio, ni allwn

ddirnad! Pa fodd y dysgwyliant gymmeradwyaeth gyda

Duw, na llawer o fendithion ereill, os yn byw ac yn parhau yn

y trosedd—ai gormod yw dweyd y pechoo hwn, o anufydd-dod

i orchymyn ag sydd mor eglur—mor bekdant? Gorchymyn,

yw cyfraith Duw. Gan mai anghyfraith neu croes i gyfraitb

yw pecbod, paham nad pechod yw yr esgeulusdod hwn yn

mhawb o'r rhai ag y mae y doniau yn addawedig iddynt?

/ i
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Crwir fod pechodau gweithredol a phechodau o esgeulusdod.

Am fawredd y pechod olaf, ystyrir ef wrth ei ganlyniadau.

Pe " argyhoeddi y byd," fel y dywed y cyffredinolrwydd o

dduwiuyddion ein hoes, oedd dybenion y doniau cyntefig yn yr

eglwys apostolaidd; a chan fod mawr anghen i argyhoeddi

dynion yn awr, yna dylent hwy ymdrechu am y moddion i

hyny! ac felly cyhuddant eu hunain o fawrddrwg drwy eii

gwadu na'u hanghen! Etto, yr ydym ni yn ystyried dybenion

y doniau yn dra goruwch i hyna; ac o ganlyniad, fawr ddrwg

yr esgeulusdod o eu ceisio yn gyferbyniol fwy. Argyhoeddir

ni drwy ddwyfol orchymynion, a deallwn trwy brofiadau hun-

an-eglur, mai dyben y doniau yw er lleshad ac adeiladaeth

eglwys Dduw, eu bod wedi cael eu gosod ganddo Ef yn ei

eglwys yn bwrpasol i'r dyben pwysig a mawreddog hyny.

Gan fod cadwedigaeth pob un yn yr eglwys yn dibynu ar gael

ei adeiladu yn y santeiddiaf ffydd; ar gael ei buro a'l ber-

ffeithio i wrthsefyll pob drwg, ac i gyflawni holl waith Duw

;

yna gwelir yn eglur yr ystyriai Duw y doniau yn anhebgorol

er ateb y dybenion canmoladwy hyny ; neu ynte, ddarfod iddo

osod cyfryngau afreidiol yn ei eglwys! Mae mor eglur a'r

gosodiad blaenaf hefyd, bod yr hwn a esgeuluso eu ceisio yn
atebol, wrth beidio adeiladu yr eglwys yn y ffordd hyn, am y
canlyniadau; a pheth amgen yw esgeuluso yrhai'n na cheisio

adeiladu yr eglwys trwy ffordd groes i gynghor Duw? A pha
wahaniaeth sydd rhwng hyny a Sectariaeth neu " Gristionog-

aeth newydd" yr oeshoa? Anmhosibl ufyddhau i holl orchymyn-
ion Duw ac esgeuluso " deisyf y doniau ysbrydol." Anmhosibl
ynte, yw rhyngu bodd Duw heb eu ceisio. Gwir nad llywydda

yr eglwys yw dyben y doniau; gosododd Duw yr offeiriadaeth yn
meddiant ei weision i'r dyben hyny, ac annoga hwy i ofalu ar

fod yr oil, yn ol eu gosodiadau, yn cyflawni eu dyledswyddau

eu hunain; ac y mae y naill mor anhebgorol yn ei gylch ac

i'w ddyben priodol, ag yw y Hall, neu unrhyw yn ei gylch, ac

i'r dyben priodol o'i ddwyfol osodiad yntau.

Giveler, cofier ynte, fod yr hwn a esgeulusa geisio y don-

iau ysbrydol yn yr eglwys, nid yn unig yn droseddwr gorchym-
yn dwyfol, yn tueddu hyd ei ddylanwad i farweiddio, ac i

rwysto ireidd-dra holl gangenau y pren dwyfol, ond ei fod

iiet'yd yn gwrthod y maeth cyunaliaethol—yn crino ac yn y.m-
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barotoi, er efallai, yn raddol, etto yn sicr i dan !—Nid yw y
ffaith o fod rhai yn yr eglwys apostolaidd heb feddu y doniau

cyfeiriedig, yn esgus i neb beidio eu " deisyf ' hwynt. Dtisyfwny

oil yn daer nes eu cael ynte, ac yna gwelir pob cangen fel y
pren almon yn blodeuo ganddynt, ac yn dwyn ffwythau nefol-

aidd er clod i Dduw, ac er llawenhau calonau ac adeiladu yr

holl eglwys yn mhob santeiddrwydd : uchel a chydgordiol

fyddai moliant y Saint i Dduw, am na fyddent hwythau yn ol

mewn un ddawn ysbrydol.

Ond, ebe rhywun, ysgatfydd, yr wyf wedi bod yn gweddio

cryn lawer, am y ddawn o lefaru a thafodau, ac heb ei chael

hyd yn hyn; ac felly credaf nad wyf i ei chael." Wei,

dichon mai rhyw ddawn arall a fyddai yn fwyaf llesol, ac felly

a fuasai yn fwyaf dewisol gan Dduw ei chyfranu y pryd hyny.

Nid y derbynydd, eithr y cyfranwr doethach, sydd i ddewis pa

ddawn; dylai fod digon o ffydd i ymddiried yn ei gyfraniad

Ef, megys ag y gwna y plentyn da a'i rieni. Y ffordd debycaf

i Iwyddo i gael y doniau yw, fel gyda phob gweddi arall, " O
Dad, cyfrana di i mi y ddawn a ewyllysi di." Hefyd, wrth

weddio am y doniau, dylem gadw y dyben cywir mewn golwg,

sef "adeiladu yr eglwys," ac nid adeiladu ein hun yn
unig, nac er mwyn hunan glod. Efallai fod gan rai le i wella

yn hyn

!

Yn mhellach, meddwn, nid gweddio yn daer yw yr oil ag

sydd ofynol er cael y doniau, heb gariad at Dduw a'u gilydd ;

na hyny chwaith, heb fuchedd Ian, cydwybod ddirwystr, ffydd-

londeb yn y cyflawniad o bob dyledswydd arall, ofer dysgwyl y
doniau ysbrydol. Ysbryd pur yw ysbryd y doniau, a He na bo

taml Ian ni phreswylia yn hir os na fydd ymdrech am ymsant-

eiddio. Oni wyddoch chwi mai temlau ydych i Ysbryd Duw
breswylio ynoch? Ac nad faint sydd yn methu yn eu cais am
y doniau trwy y camsyniadau blaenorol a nodwyd, mae lie i

ofni mai yn y peth hyn y mae y perygl mwyaf o aflwyddiant.

Oni wyddora fod yn anghenrheidiol ein bedyddio ni er madd-

euant o'n pechodau gweithredol, ar sail ein ffydd a'n hedifeir-

wch, cyn y gallem ni fod yn addas i dderbyn dawn yr Ysbryd

Glan? Ac onid yw yr un mor amlwg, yr anghenrheidrwydd

sydd am gadw oddiiorth bechod, a phob halogrwydd cnawd a

buchedd, a phob peth croes i santeiddrwydd, er i'r Ysbryd
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hWnw, Hid yn unig cyflwyno i ni ei ddoniaU, ond hefyd er iddo

breswylio ynoni oil?

Ar i'r sylwadau hyn dynu sylw, cydsyniad a chyd-weithred-

iad ein brodyr ar Gynnadleddau, ar Gangenau, Dosparthiadau,

a phob teuiu ac aelod o'r eglwys yn Nghymru, hyd nes y cyd-

lawenhaom oil, yn y mwynhad o nefoleidddra yr holl ddoniau

ysbrydol addawedig i ni, taflwn ein hysgrifell yn awr, a thaer

weddiwn

!

COFNODION CYMMANFA GYFFREDINOL

Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, a gynnaliwyd yn,

y Tabetnacl, Dinas y Hyn Halen Fawr, gan ddechreu Hydre/6,

1853, am 10 o'r gloch yn y boreu. Y Llywydd Brigham

Young yn Uywyddu,

[Parhad o dud. 34 ]

Y Llywydd Brigham Yodng a ddywedodd, Yr wyf yn

ewyllysio galw sylw y Gymmanfa hon at wahoddiad a roddaf

iddynt, ac ewyllysiwyf ei estyn i'r Saint yn y Dyffryn hwn,

ac mewn ereill leoedd. Cyfeiriwyf at ymgasgliad y Saint

tlodion.

Mae llawer o honom ni yn gyfarwydd ag amgylchiadau y

Saint pan y daethant hwy i'r Dyffryn hwn chwech mlynedd

yn ol, ac hefyd bump a phedair blynedd yn ol. Pe byddai i

ni fyned trwy y werin hon a chwilio allan y dynion a'r gwrag-

edd a phlant a ddaethant yma ar eu cymhorthiadau eu hunain,

a'r rhai hyny a gynnorthwywyd yma gan y Drysorfa Ymfudol

Barhaus, a chan wahanol bersonau, canfyddid i gyfran fawr o'r

werin gael eu dwyn yma trwy gynaorthwy rhai ereill. Ni

ddywedaf i'r fwyafrif ddyfod yma o dan yr amgylchiadau

hyny, ond y mae yna filoedd a ddaethant. Miloedd o ddynion,

menywod, a phlant a gynnorthwywyd yma gan y Drysorfa

Ymfudol Barhaus.

Hyn yw y testun at yr hwn yr ewyllysiwyf alw sylw y

Gymmanfa, a'r werin yn gyffredinol. Ewyllysiwyf i bawb

wrandaw arno, adfeddylio arno, a'i ddwys ystyried yn ddifrifol.

Galwyf ar y rhai hyny na roddasant allan eu dwylaw hyd

yn hyn i gynnorthwyo at gasglu y tlodion; i roddi i ni eu

henwau, a'u moddion, yn ystod y Gymmanfa hon, fel y codom
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ychydig filoedd o ddolars i'w cymhwyso at hyn o ddyben^

Tybier y cynnygiem godi cymmaint ag a wnaethom bedair

blynedd yn ol, pan oeddem yn nghanol ein tlodi a'n cyfyngder

mwyaf; yr oeddem newydd gyrhaedd yma, ac heb genym ond

prin ddigon i gynnal bywyd. Eithr er yr amgylchiadau cyfyng-

ol hyn yn adeg y Gymmanfa gyntaf a gynnaliasom yn yr hen

Dabernacl, cynhyrfiwyd yr achos hwn, a chodwyd ac anfon-

wyd 5,700 dolar at gasglu i mewn y tlodion. A feiddiaf fi

anturio i wenieithio i'm hunan y gallwn godi 5 neu 6,000 doleri

y Gymmanfa hon, i'w cymhwyso at yrunrhyw ddyben daion-

us ? Mae yr holl bobl yn alluocach i godi 50,000 doleri yn

awr, nag a oeddynt i godi 5,000 y pryd hyny. Tybier i ni

godi 15 neu 20,000 doleri i'w hanfon i'n brodyr tlodion, a'n

chwiorydd, y rhai a hiraethant am fod yma gan gymmaint ag

ag y darfu i neb o honoch chwi, cyn i'ch ffordd gael ei hagor.

Gellir codi y swm hwn yn awr, heb ymegn'iad anarferol.

Gallem ofyn i chwi adfeddylio ar y dyddiau a dreuliasoeh yn

y tir pellenig acw, He nas gallasech rodio yr heolydd, neu

fyned i fasgnachdy fel dinasydd arall, heb i fys dirmyg fod yn

gyfeiriedig atoch ; heb ddyoddef gwatwaredd a chellwair drwg-

anianol yr annuwiol, er mwyn eich crefydd. Gadawer i mi

gyfeirio eich meddyliau at yr amser y cyflwynwyd yr efengyl i

chwi gyntaf, ac yr ymagorodd ei goleuni a'i gogoniant ar eich

dealltwriaethau; pan yr adlewyrchodd tragywyddoldeb a thra-

gywyddol bethau ar eich meddyliau dyryslyd, ac y cyffrowyd

eich amgyffrediadau i ganfod pethau fel yr oeddynt, fel y
maent, ac fel y byddant hwy. Pa fath oeddynt eich teimladau,

a'ch rayfyrdodau, pan yr ymdorodd Seion a'i gogoniant ar eich

golygon? Pan yr ymddangosodd pobl Dduw i chwi, wedi

ymgynnull ynghyd, yn ddarpariadol i ddyfodiad MabyDyn?
Etto, pa fath oeddynt eich teimladau, pan yn mhob cyfeiriad y
troech eich llygaid y cyfarfyddent ag ymddangosiadau o

ddrygioni ac y cyfarchid eich clustiau gyda chableddau dyfn-

liwiedig o bob darluniad ? A oedd yno neb yn ofni yr Ar-

glwydd"? Nac oedd. Nis galksai y mwyaf crefyddol wneyd

dim yn rhagor nag a wnaeth rhai yn nyddiau yr Apostolion

;

gallent gyfodi delw i'r Duw nad adwaenir, ac addoli rhywun,

neu rhywbeth, eithr nis gwyddent pa beth. Pa fath oeddynj

eich teimladau a'ch hystyriaethau, dan y cyfryw amgylchiadai\
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pan y clyvsoch gyntaf am waith y Dyddiau Diweddaf ? am
yr Efengyl yn ei chyflawnder? pan y dysgasoch gyntaf fod

gan yr Arglwydd brophwyd, ac apostolion, y rhai a ddaliant

eiriau y bywyd i'r bobl? Pa beth oedd yna nad aberthasech

yn y fynyd am y fraint o ymgynnull gyda'r Saint, o gym-

mysgu eich lleisiau a'ch ymddyddanion gyda'r eiddynt hwy,

ddydd ar ol dydd? o ymweled, teithio, gwneyd gorchwylion,

llafurio, a ,threulio eich bywydau gyda y rhai hyny a adwaen-

ant ac a garant yr Arglwydd, ac a'i gwasanaethant Ef ? A
oes yna unrhyw beth nad aberthasech? Yn wir, nid oes!

Yna os medrwch gofio eich teimladau eich hunair, chwi a

fedrweh wybod pa fodd y teimla ereill ; chwi a fedrweh wir-

ioneddu pa fodd y teimla miloedd, ac ugeiniau o filoedd, yn y
fynyd bresennol. Nid oes yna galedi y nadient fyned dano,

na pherygl nad ymdrechent ei orchfygu, pe y gallent ymgyn-

null gyda ni yma, y dydd hwn. Ni fyddai un brofedigaeth yn

rhy lem ganddynt hwy, nid oes yna un aberth nas gwnelant

hwy yn barodol ac ewyllysgar am y fraint a fwynhewch chwi

y dydd hwn. Frodyr a chwiorydd, a ellwch chwi sylwedd-

oli hyn?

Gadawer i ni yn awr ddarllen pennod ar yr ochr arall i'r

ddalen, a chanfyddwn galonau dynion, a menywod, trwy groesi

y cefnfor, trwy deithio ychydig wythnosau neu fisoedd, ar

ddwfr a thir, yn ymddangos mewn rhan wedi eu cauad i fyny,

ac y maent yn colli golwg ar wrthddrych eu herlyniad. Ym-
ddengys fel pe byddai y caledi yr aethant trwyddo, wrth

ddyfod i'r tir hwn, wedi alltudio agos bob mymryn o oleuni

Crist allan o'u meddyliau.

Os chwennychasoch ar eich taith, gyda dylanwad yr Ysbryd

Glan yn cynnesu eich calonau, pwy a'ch rhwystrodd chwi rhag

ei gadw bob dydd o'ch bywyd? Dichon i chwi ddywedyd mai

y diafol a'ch hyspeiliodd o bono. Ond pa orchwyl oedd genych

chwi gyda'r diafol ? A oedd yna unrhyw angenrheidrwydd a

barai i chwi fyned i gyfeillach ag ef, neu i gyfranogaeth gyda

gweithredoedd y tywyllwch? Yr ydych yn ateb, Nad oedd;

" Gadawais ef ac oil o'm hen gymdeithion a theimladau, a

rhoddais fy hunan i'r Arglwydd, cofleidiais ei efengyl Ef, ac

aethym allan i adeiladu ei deyrnas Ef, ac ewyllysiais ymgasglu

gyda'r Saint yn y lie ymgasgliedig.
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Tybier fod y diafol yn eich temtio chwi, a raid i chwi o
anghenrheidrwydd fyned i gydgyfranogaeth etto gydag ef>.

i agoryd eich drysau, a rhoddi iddo roesawiad i'ch tai, a dy-

wedyd wrtho i deyrnasu yno? Paham nad adfeddyliech a
dywedyd wrth meistr diafol, ynghyd a'i holl gymdeithion a'i

eppiledd, am fyned ymaith, gan deimlo i chwi ei wasanaethu efc

ddigon hir.

Ebe un, " Nis gwyddwn i mai posibl y gallaswn ddyfod yma
gydag anifeiliaid aflywodraethus, heb fy mod yn gamweddu*
yn fy nheimladau;" neu, " gwnaeth y brawd hwn yn gamwedd-
us ac anafodd fy nheimladau; yr oeddwn wedi fy anfoddogi, a
dyrysodd gofalon y daith fy meddwl, a niweidiodd fi fel nad;

wyf fi mewn gwirionedd yn gwybod pa un a ddaethym i'r

He y cychwynais iddo, ai peidio
; y mae pethau yn fwy gwa-

haniaethol yma nac y dysgwyliais i eu canfod hwy," &c.

(Vw barhau.J

UDGOBN SEIOE,
NEU

DYDI> SADWRN, IONAWR at, 1S54.

Doniab Ysbrydol.—Cymhellwn y traethawd blaenorol i

sylw neillduol ein darllenwyr, ac hyderwn na foddlona unrhyw
Lywydd Cynnadledd na Changen, swyddog nac aelbd, hyd nes

y byddo, nid yn unig pob eglwys, eithr hefyd pob aelod yn
mhob eglwys yn gorfoleddu yny mwynhad o'r doniau Ysbrydol,

yn mynych gymdeithasu a'r nef a! dedwydd drigolion, ac yn
per lewygu gan ddysglaerdeb. ei gogoniant, fel Paul ac ereill,

mewn gweledigaethau. Hynaws Saint, na foddloner chwi ar
lai na gwleddoedd parhaus o " fara y plant," nes brashau eich

eneidiau yn ngwybodaeth eich Tad, ac yn tebygoli iddo, yr hyn
yw ei ddaionus amcaniad yn nghyfraniad ei ysbrydol ddoniau
i'w blant ynmhob oes a gwlad. Eiddoch chwi ydynt. Ceis-
iwch hwynt. Na oddefwch omeddiad.

Diledion am Lypbau^—Hyderwn y ceir sylw buan Llyw-
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yddion Cangenau Cynnadledd Ddwyreiniol Morganwg at yrhif-

*es dyledion am lyfrau ag sydd gogyfer a'u henwau yn y daflen

ar ddiwedd y rhifyn hwn. Frodyr, a ydyw y pethau hyn felly ?

Os ydynt,Pahara? sydd gwestiynau a ddymunwn i chwi ed-

rych i mewn iddynt, ac egluro i ni. Os oes camsymaeth yn un

man hysbyser i'r cyn brif ddosbarthwyr yn ddioed, cyn yr elont

ymaith A oes gwerth £162 12s 8c o lyfrau Cymraeg a Saes-

neg ar law? Os nad oes, Pa le y maent? sydd ofyniad a ddyla*

fod ei ateb yn barodol gan bob Llywydd Cangen i'r sawl a ofyn

iddo; o leiaf, ar ben pob chwarter dysgwylir hyn ganddo.

Manwl graffer ar ddosparth y llyfrau yn fynych, frodyr, ac fe

wel y Saint eich bod yn teilyngu eu hymddiried yn hyn fel yn

mhob peth arall.

Yr Arweinydf, i SsiON.-Difynwyd yr hyn sydd yn y

rhifyn hwn er cyfleusdra i'r rhai a ymfudant eleni, fel y

gallant ddarparu yn gyferbyniol. Mae y llyfr yn y wasg, a

gweithir wrtho nos a dydd braidd; ac nid ydym wedx an-

obeithio ei gael yn barod oil erbyn y cychwyno yr ymfudiaeth

eleni, neu gynnifer, o leiaf, ag a fydd eisiau ar yr ymfudwyr.

DARPARIAETH YMFUDWYR CYI* CYCHWYN
O GYMRU.

AHan o'r " Arweinydd i Stion."

Yn Gyntaf, talwch eich dyledion cyfiawn i bawb, neu myn*ch

hynawsedd eich gofynwyr i naill ar yn rhad faddeu neu i adael

i chwi gael amser fel y taloch yn- ol iddynt o ben eich taith. heb

wneyd v naill neu y Hall ni chynghorem neb i ymfydo tua Seion.

Yn ait, vmdrechwch fod wedi ymryddta.ti yn eich cydwybodau

trwy rybyddio yr oil o'ch cyd ddynion a alloch, yn neillduol eich

pertbynasau, gan eu hannog i ufyddhau i'r efengyl a ffoi i'r

Seion waredol mewn pryd. Eich ymddygiadau fo yn gwneyd eich

coffadwriaeth yn fendigedig.

Yn drydedd, chwiliwch am banes, enwau, genedigaethau, pn-

odasau a marwolaethau eich benafiaid hyd y galloch, ynghyd a'u

perthynasau byw. Deallir y pwysigrwydd o hyn wrth ei gan-

lyniadau dyfodol yn well nag y gallwn ei hysbysu yn awr.

Cymmainta hyna o gynghorion cyffredinol, pa rai y dylai y

tlawd fel y boneddwr eu gwneuthur. I'r dyben o hyffoiddi
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pawb yn y darpariadau a ddymunem o barthed i ddiliadaa a

phob math o nwyfau, dosparthwn ein hymfudwyr yn yn dri dos-

parthj sef, 1. Y rhai arianog a allant ac a fwriadaut fvned yn

eu waggeni eu bunain dros y plains 2. Y rhai a ant gyda y
cwmnioedd £13 yr un. 3. V rbai a ant gyda y " Gymdeithas

Ymfudol Barhaus.''

!. Annogwn y dosparth cyfoethog o'n hymfudwyr i dalu eu

degwm ! O barthed i ddilladau, i'el rheol gyffredin dywedwn mai

doeth fyddai iddynt ddarparu digonedd iddynt eu hunain a'u

teuluoedd am ddwy flynedd. Nid rhaid eu bod yn wahanol i'r

dilladau a wisgir gartref- Cvmerir y cyS'elyb gyfartalwch ag

yma o ddillad haf a gauaf. Lie ceir tywydd twyroach neu

oerach gellir ymddwyn yn gyferbyniol trwy leihau neu ych-

wane^u y dillati a feddir. Pethau anhawdd eu cludo yw hetiau

a bonnets. Cotiau, brethyn ynghyd a rhai velvet neu moleskins

i'w gwisgo ar y (Tordd ac at waith; hefyd cot o ddefnydd ysgafn

at dywydd twymn. Trowseri, o ddefnydd cryf na rwyga'r drain

yn hawdd yw goreu ar y ffordd o leiaf, ffustian neu moleskin a'r

cyffelyb. Hefyd rbai brethynau, neu fel a wisgir yma. Crysau,

llawnder o grysau sydd dda, yn lie lliain, gwell cotton (factory)

o herwydd pan chwysir effeithia i fraeo y blaenafyn fwy na'r

olaf, oddieithr y colerau a'r fronts o liain. Cyfleus fyddai crysau

check lliwiol ar y ffordd, ac at rhai gorchwylion wedi cyrhaedd

draw. Dillad isaf—o wlanen—digon am rlwyddyn— a defnydd

i wneyd y cyfryw o ddull arall, a gwell, wedi cyrhaedd Seion.

Esgidiau a Botasau—Nid rby gryfion, na'r hoelion mawr a welir,

yn gyffredin. Mae lledry wlad bon vn well na'r lledr Ameri-

canaidd, gau hyny gureu fod tri nen bedwar par yr un.

Gwisger yr hynaf ar y mor, a chadwer y lleill yn ddiogel rhag

dwfr ac awel y mor, canys pydra y lledr a'r gwniad. Felly

dillad hefyd, byd y gellir. JNJae lledr yn burddrud yn y Dyffryn;

a ehau na chaniata y gyfraith ond digon at anghenrheidiau pre-

sennol o'r wlad hon i New Orleans, dueth a fyddai i'r rhai a allont

fyned a lledr o St. Lonis gyda hwynt. Nid ydyiu yn meddwl

mai tro ffol a fyddai cymmeryd y Gutta Percha i'r Dyffryn, gan

fod gwaith y cryddion yn gostus yno. Hosanau gwlan car-

tref, yn brif ; am rai worsted a chotwm, prynir hwynt yn rhad yn

St. Louis. Y blaenaf, a weuir yn Nghymru, ydynt y rhai goreu

,a B'elstun yn unman. Amryw barau ar gyfer pob un a fyddai yn
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tldefnyddlol, gau na fydd cyfle i gyweirio, efallai, fel sy gartref.

Heblaw hyn, byddai yn dda iawn gan y cyfeillion sydd draw, os

nad oes berthynasau, brynu genych arobell bilyn fcl yr uchod.

Cofier am danyut !

DANPARIADAU BENYWATDD Y DOSPARTH HWN.

Da a fyddai cwpl o wnau gwlanen, ueu stwff cryf o waith cartref, a

pheisiau cartref a rliai gwlanen, er na byddai eu heisiau bobam-

ser ; etto, gan y bydd y shop yn go bell, gwell eu bod wrth law

pan y bydd eu heisiau. Dillad isaf yn debyg i'r rhai gartref, ond

mwy o amrywiaetb, o herwydd angbyfleusderau teithio. Hosanau

ac esgidiau yn ol y cyfarwyddiadau uchod i'r dynion. Nid an-

nefnyddiol a fydd Umbrellas a Parasols erbyn yr eir i wlad

dwynunach. Os am gydweddu a boneddigesau Seion, gwell dar-

paru csvpl o wnau go stylish; etto nid yn anweddaidd ; nid hynod a

fyddai gwnau sidan a satin yno, heblaw gwnau cotwm da ar y
ffordd. Darparwch hefyd ribanau, canys y maent yn ddrud yno.

Da a fyddai amrywiaeth i'r plant o bob peth. Cynghorem

fenywod hefyd i ddarparu lliain main ; tua deg Hath yr un er-

byn y delont yno—deallant ei werth. Dillad gwelyau yn helaeth

i'r rhai a feddant fodd i'w cludo. Petbau esmwyth iawn i gysgu

amynt ar y raor, ar yr afonydd, dros y plains, ac hefyd wedi cyr-

haedd draw, fydd gwelyau plu ; a haera rhai eu bod yn esmwyth-

ach i farw arnynt hefyd! O leiaf, os eir a hwynt, j-wn'ier dwy

gynfes, am danynt rhag eu diwyno, a chadwer hwynt yn sych.

Cymerer helaethrwydd o nodwyddau, pinau, edafedd llin, cotton

balls, edef wlaD, llygaid a bachau, botymau, tapes, siswrnau'

cyllill a ffircs, llwyau, a'r pethau cyffelyb a feddylioch ; nid am
nad yw y pethau hyn yno, ond o herwydd bod eu cludiad raor

hawdd, ac yn llawer rhatach yma. Gwell bod y mwyrif o'r

dillad gwedi eu gwneuthur neu eu torri cyn cyrhaeddir New Or-

leans, rhag y drwgdybir cbwi o fod yn bwrjadu eu gwerthu, ac

felly en colli.

DODREFN TY, &C

Yn hytrach na rhoi y pethau canlynol, na'a gwerthu am hanner

pris, gwell eu cymmeryd gyda chwi : crocban neu ddau, tea-

kettle, saucepan, fryingpau, a llestri china da, ueu blates a ba-

svnau, i'w defnyddio ar y m6r, er mai mwy cyfleus fydd rhai tin :

haiarnau tan, os da fyddant, a chanwyllbrenau pres a fyddant yn
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ddefnyddiol wedl cyrhaedd yno, i'r rhai a feddant fndd i'w cludo".

Doeth a fydflai amgylchu y cistau y tu fewn a sheets tin da, ef

cadw gwlybaniaeth draw, ac yna gellir gwneuthur llestri o bono

ar ben y siwmai.

WRTH Y RHAI A ANT YN Y CWMPEINI £18.

Dywedwn na chaniata rheolau yr ytnfudiaeth iddynt hwy gael

cario yn y wageni dros y tir ond cant pwys yr un, heblaw eu

lluniaeth; o ganlyniad galluogir hwy, yn ol yr uchod, i ddetholi

y dillad rawyaf defnyddiol i wneyd i fynu y pwysau hyny. Ni

chynghorem y dosparth hwn i fvned a cistau, oddieithr rhyw un

roewn teulu ; canys gallant gludo eu pwysau o ddillad, neu ryw.

beth arall a ddewisant. Ceir cydau o liain Wedi eu paentio, neu

eu hoilio, a gadwant wlybaniaetb allan. Ni raid i ni yma ymbel

aethu ar ammodau y Gymdeithas rag-orol hon, na'i manteision;

Ceir hyny yn yr Udgorn, cvfiethedig o'r Star. Da a fyddai i

bawb ymfudwyr fyned ag ychydig o fara ceirch gyda bwynt, a

phicldes, a rhyw fwvdydd ffansiol ereill yn ychwanegol at yr hyn

a ddarperir iddynt yn y Hong.

CYMMANFA MERTHYR.

tKYNODEB O'K HYN A WNAED AC A DDYWEDWYD YN Y GYM-

MANFA DCHOU.

[Parbad o dud. 29]

Y Llywydd Jones a alwodd at y Llywydd Richards, o Liver-

pool, i gyfodi ; yr hwn, yn mysg llavver o bethau da ereill, a

ddywedodd hefyd a ganlyn :
—"Da genyf gael y cyflens-

dra hwn, a'r fraint hon, o'ch anerch chwi, anwyl Saint, yn

Nghymru fynyddig. Amryw a arferant ddywedyd eu bod yn

dymuno " Nadolig llawen " y naill y Hall ; ond yr wyf fi yn dy-

muno Nadolig da i chwi^ Saint, oddiar deimladau uwch ac ar-

dderchocach nag arferiad neu ddefod, gan ewyllysio i chwi Na-

dolig llawen—y llawenydd sydd yn yr Ysbryd Glan. Teimlwyf

yn llawen am a aeth heibio—am yr hyn a wnaed ac a gyflawn-

wyd gan Dduw ynoch a thrwoch ; a theimlwyf hefyd yn ddi-

olchgar i Dduw am fod i mi sail dda i ddysgwyl daioni mawr i

ddyfod. Mae yr Arglwydd yn cyfranu i ni fendithion nefol ac

arbenig ; a dylai hyny gael dylanwad nefol ac arbenig ar ein

holl deimladau a'n hymddygiadau yn nghyflawniad ein ham-
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rywiol ddyledswyddau, Nid am ein bod yn well na phobl ereill

y cyfranodd Duw i ni y fath dystiolaethau o'i foddlonrwydd ag

a dderbyniasom, eithr ei raslonrwydd Ef, a thiriondeb ei dru

garedd Ef ydyw cyflawni ei addewidion yn Nghrist Iesu ein

Harglwydd i'r rhai oil a ufyddhaont iV orchymynion, i'w ef-

engyl, ac i holl air ei wirionedd. Trwy ufyddhau i
(
r gwirion-

edd caiff y gwirionedd ddylanwad bendithiol a graslawn ar ein

holl deimladau, a bydd iddo ein hennill i'w garu ; a dylem garu

y gwirionedd er ei fwyn ei hun ; nid am y gorfoda ef ein gelyn-

ion i gwympo a gorwedd wrth wadnau ein traed, ond am mai

gwirionedd yw, am ei fod yn alluog i achub ein gelynion, ac i

fod yn iechydwriaeth i ni, i'n perthynasau, i'n cymmydogion
i'n cyfeillion, i'n gelynion, ac i bawb

; y mae genym achos i fod

yn llawen, ac yn llawen iawn, oblegid y ceir yn ein meddiant

y fath allu grymus i fedru gwneuthur daioni i'r teulu dynol,

trwy ein hargymhell i ymdrechu llesoli pob dyn a ddichon i ni

gymdeithasu ag ef, mewn unrhyw gwrr, ac yn mhob cwrr o'r

byd mawr eang ojl ; a phan y cyfarfyddom a dyn y byddo ei

feddwl yn ddiragfarn, a'i galon yn onest ac agored i dderbyn

y gwirionedd pan ei ceir, nis gellir amgyffred y llawenydd a

ddeilliai i ni trwy gael y cyfieusdra hyfryd i arddangos y gwir-

ionedd i'r dyn gonest hwnnw ; a'r llawenydd hwn, rhodd Duw
ydyw. Gan hyny, dylai fod genym ffydd, ffydd gyfan, ffydd

gadarn i gredu'n berffaith y bod gan Dduw hawl gyfreithlon i'r

gwirionedd, a bod ganddo hefyd hawl gyfreithlon i'w ddad-

guddio, i'w wasgaru trwy ein hymdrechiadau dyngarol ni ; ac

i gredu, heb amheu dim, y bydd i Dduw ein bendithio ni yn ein

hymgais daionus at lesu dyn.

(Tvo barhau.)

ARWYDDION YR AMSERAU.

Ystyrir fod golud Lloegr a Chymru oddeutu 4124 o filiwnau pun-

noedd. Treiglir yn fasgnachyddpl, bob dydd, yn Llundain, tros

4 miliwn ; ac yn yr holl deyrnas tros 122 miliwn. Pe rhifid yr

arian a dreiglir mewn un diifirnod, yn unol a 60 punt yr

awr am bob awr y dydd, cymmerid oddeutu 8 mlynedd o am-

ser. Mae cost yr holl lwythau coed, cyn dechreu adeiladu
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rhyfel, o'r radii gyntaf, yn 15,000 o bunnau. Telir yn flynydd-

ol at gynnal milwyr, llyngeswyr, a magnelwyr, tros 16 miliwn,

ac o log am arian a fenthycwyd yn amser rhyfel, 28 miliwn

:

tra miloedd o weithwyr medrus a diwyd yn ffaelu cael cyflogau

digonol at gynnal eu teuluoedd yn gysurus, a miloedd ereill

allan o waith. Eithr yn Utah, Tiriogaeth Saint y Dyddiau

Diweddaf, ceir digon o waith, cyflog, ac ymborth, ynghyd a

phob anghenrheidiau ereill, heb orfodi neb i gynnal rhwysg-

fawredd pendefigion. Telir i'r Eglwys Wladol dros 5 miliwn y
flwyddyn, ac i'r parchedigion ereill dros 3 miliwn ; tra nad y

w

holl lanau a chapeli ein teyrnas ond llai nag 20 mil i fwy na 1

8

miliwn o bobl, nad oes eu banner yn ceisio myned iddynt ; ac

heb ond un plentyn o bob 14 mewn ysgol ddyddiol ; eithr yn

Utah yr adeiledir ac y llenwir y lleoedd addoli gan y bobl yn wir •

foddol, ac y mwynheir pob cangen o ddysgeidiaeth gan blant

pawb fel eu gilydd.—Ehagfyr 19. Ennillodd y Tyrciaid fudd-

ugoliaethfawr ar y Rwssiaid yn agos i Khaiafat, er fod nifer y
Rnssinid yn 30 mil, ac feliy yn lla«er lliosocach na'r Tyrciaid.

Dywedir i drigolion Wallachia Leiaf droi yn erbyn y Rwssiaid,

a darfod i'r oruchafiaeth sicrhau pleidiaeth y rhanau hyny o'r

wlad ag oeddynt yn petruso ymuno : perodd hyn orfoledd pen-

frwd yn Constantinople, nes braidd anghofio llosgiad y llongau

yn Sinope. Ennillasant amryw frwydrau yn Sistown, ac ar

y Danube, gyferbyn a Tschatchka a Matschin.—Rhagfyr 29.

Daeth eirchion fod i'r llyngesau, Lloegr a Ffrainc, fyned i'r

M6r Du yn ddiattreg; ac erbyn machludiad haul nid oedd ond

un Hong o bob llynges yn y Bosphorus. Anfonwyd cyfar-

wyddiadau, heb oedi, fod i'r Cadlywyddion Tyrcaidd ddwyn y
rhyfel yn mlaen gyda phob egni yn eu gallu o fewn Ewrop ac

Asia. Os dygwydd i Luders, y cadfridog Rwssiaidd drosi y
Danube yn Matschin, syrth y Tyrciaid yn 61 ar walfur Trajan,

gan ymestyn o Czernavoda i Kostendjii.—IonaAir 6. Ymosod-

odd dosparth Tyrcaidd, yn 1 5 mil eu nerth, gyda 1 5 darn o fag-

uelau, ar sefyllfa warchaeol Citale, nid pell o Kalafat, a chym-

merwyd hi. Collodd y Rwssiaid 2,500 o wyr yno ; ac er anfon

18,000 o Karaul i gyfucrthu y lleill, gorfuwyd hwy i gilio, gyda

cholli 250 o wyr. Pan gynnygiodd y galluoedd cyngreiriol am
adnewyddu ammodau heddwch rhwng Twrci a Rwssia, cefnog-

odd blaenor y grefydd Mahomedanaidd hyny, gan ddyweJyd,
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"Yr ydyin yn addoli Allah, un Duw. pen y gyfraith. Y
Cristionogion, hwythau, ydynt yn addoli un Duw, yr hwn yvv

ein Allah ni. Gan hyny dylem eu hystyried fel ein brodyr, am
na ddylid, medd y Koran, ddodi yr enw anffyddiwr ond ar y
personau hyny nad addolant yr Unig Dduw."—Wedi Rhag-

fyr 29, bu 40,000 o wyr y Rwssiaid yn Walachia. Parotoanl

ddwy weryllfa o wyr meirch, yn cynnwys 10,000 o wyr bob un.

Y rnagnelwyr, mewn un lie a feddant 100, ac mewn lie arall 120

o fagnelau. Symudiadau y Rwssiaid ydynt fawreddog
;
ym

daith y catrodau tan Osten Sacken sydd yn mlaen trwy ganol

rhew : y rhai yn Walachia Leiaf a ymdeithiant yn dair colofn
;

a'r rhai sydd i weithreduynerbyn Khalafatyn 22,000.—Terfysg

sydd yn yr India ; mae gan un penaeth, ger Mead*y, 10,000 o

Wyr, a chan un arall rym mawr o wyr ger Pegu. Mynegir fod gan

y terfysgwyr Burmesaidd gasgliad o 140,000 o wyr arfog. Bu'r

gweithrediadau yn erbyn yr Afredees, rhwng Peshawur a Ko-

hat, yn Uwyddiannus. .Mae lluoedd y fyddin yn chwyddo : y
gwyr traed Ewropaidd a genedigol yn 9,800 ; a'r gwyr meirch,

2,459 : meirch a thraed fagnelwyr ydynt 1,100 o wyr, 48 mag-

nelau ; a 100 o flaen-ddrjllwyr, yn gwneyd 13,250 o wyr, a 48

magnel : yr hyn, fel y bernir, sydd ddigon I ysgubo Affghanis-

tan o'r Khyber i Khorassan, ac yn ol drachefn. Yn y dygwydd

-

iad o ryfel a. Rwssia, mwyheir catrodau Peshawur, a'u dodi

dan lywyddiaeth Arglwydd Frederick Fitzclarence. Moddion

eu mwyhau ydynt wrth law, trwy fod eisioes 60,000 o wyr
meirch yn Punjaub.—Yn China, hefyd, y mae terfysgoedd

mawrion
;
ymladdir, fel arfer, yn Amoy a Shanghai, a'r ter-

fysgwyr, yn y He olaf, a gawsant afael ar lawer o drysorau a

guddiwyd gan yr awdurdodau diweddar : yr oeddynt yn ei

ddefnyrddio trwy logi ac arfogi llongau Ewropaidd, fel y mae yn

awr lyngesau masgnachol or ddwy ochr. Un Mr. Reynolds a

ddaliwyd yn ddiweddar gan bleidwyr yr amlierawdwr, tra yn
cludo moddion rhyfel i'r teyfysgwyr ; torfynyglwj'd ei ddyn-

ion, a chawsai yntau dori ei ben, oni bai i'r morwyr Ewrop-

aidd yn ngwasanaeth yr amherawdwr fygwth ymadael oil oddi

gerth ei ryddhau ; a chaniatawyd iddo ddychwelyd i Shanghai.

Mae Canton yn llonydd ; eithr anfonwyd llu o filwyr i Tong-

koon, lie cyfagos, am fod yno Avrthwynebiad egniol i'r llywodr-

aeth, a cheir trafferth i'w tawelu. Y terfysgwyr a lenwant
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Hopih e'lwaith, gwedi Uadd Ilaweroedd ; y maent yn Oonan
hefyd, er i'rlle eu gwrthsefyll gynt.—Llawenyched y Saint am
fod ganddynt le tawel i ddianc iddo rhag y dinystr sydd ar ddy-
fod. Mawr y gweddio sydd am lwyddiant ar eirf gwrthbleidiatz

ymladdgar ; ac er lleied rheswm a ddichon fod gan yr Indiaid

a'r Chiniaid tros weddio ar eu gwahanol dduwiau, Uai fyth sydd
gan bobl Twrci a Rwssia tros weddio am i'r un Duw eu
llwyddo i ladd en gilydd, er yn wahaniaethol eu crefydd: ond
raewn perthynas i Ffrainc a Lloegr a Rwssia, rhaid y byddai
rhyfel rhwng Mair y Forwyn, lesu Grist, a'r Tad, cyn y gellid

en llwyddo oil. Gweddi y Saint sydd am lwyddiant ar yr arf-

au nad ydynt gnawdol
;
yn eangu ystafell y weddi gyfled a'r

byd, gan gofleidio pawb ac ewyllysio yn dda i bawb yn gyfan-

swm, fel y gogonedder Duw yn achubiaeth bywydau dynion ya
awr ac am byth bythoedd.

DYLEDION CANGENAU CYNNADLEDD DDWYREINIOL MORGANWG
AM LYFRAU, HYD RHAGFYR 1.3, 1853.

Y swm gyntaf ar ol enw pob Cangeja sydd am lyfrau Cym-
raQg, a'r ail swm am lyfrau Saesneg.---Pendeulwyn, Is; Twyn-
yrodyn, Is. Eglwysnewydd, 2s;--£2 5s lOfe. Pontfaen,

,13s He;—£1 16s 7|c Caerdyf, £5 18s 6c ;—£5 18s 10c.

Pontytypridd, £2 14s 2c ;—£2 13s lie. Llanfabon, 13s Ofc;

—6s 5|c Aberdar (Cymreig), £14 lis 2c ;
—£3 Is 4fc.

Aberamman, £ti lis 0§c;—£6 lis 9c. Cap Coch, £1 is lc;

—6s 10ic. Dowlais, £8 9s 8fc ;—£1 7s lc. Hirwaen,

£1 6s 6ic;—£2 19s lc. Cwmnedd, 16s 4c Rymni, 8ic.

Georgetown, 15s 5c. Merthyr, £9 Is 4ic;—£6 15s 2c. Pen-

daren, £6 lis 4c;—£2 15s 6c. Cefn, £3 15s lie;—£2 7s 6c.

Gwernllwyn, £2 14s 5c ;—6s lie. Ffynnon-Tydfil, £3 18s 9fc;
—£2 2s 8ic. Troedyrhiw, £1 2 0§c;—13s 9§c Cwmbacb,
£3 5 9fc;—£2 18s 4c. Twyncarno, Is 5c Llandaf, 19s 7c;
—18s 3c. Ynysgau, £1 3s 65c;—£6 18s 7c Rymni ( SaesJ,

12s lie;—£5 9s 8£c. Gellifaelog, £2 2s 2c;—£8 10s 3c.

Aberdar (Saes.), £1 13s 5c;—£11 14s 4c. Llanilltyd, £0 0s 0s;

—17s 6|c Gog, £0 0s 0c;—17s S^c—Cyfanswm, £89 18s 3fc;

—£80 14s 4£c.

CYNNVVYSIAD. TDD
Doniau Ysbrydol 37

Cofnodion Cymmanfa Gyffredinol, &c 41

Golysydriiaeth 44
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DAMMEG Y BONEDDWR A'l FAB.

Ar foreu goleu, hyfryd a nefolaidd, cyn tewynu o'r haul, lloer

na ser, boneddwr cyfoethog a duwiol a ymwelodd a'i fab, yr

hwn pan ei canfyddodd a redodd i'w gyfarfod, ac a'i croesaw-

odd yn anwylaidd i'w balas.

Tad.—Fy ngofal am dauat ti a'th deulu, o herwydd y berth -

thynas anwylaidd sydd rhyngom, a'm cymhellodd i dalu ym-

weliad a thydi fy mab; ac yn awr galw dy holl deulu ger fy

mron, fel eu gwelwyf ac y gwnelwyf iddynt ddaioni.

Mab.—Gyda llawenydd mawr yr ufyddhaf i'ch arch yn hyn,

fy anwyl dad, a diau mai pleser mawr a fydd ganddynt hwythau

oil eich cyfeillach, am yr anrhydeddant chwychwi megys fy

hunan

Tad.—Wele, canfyddaf y bod dy deulu wedi lliosogi yn fawr,

nid oes le cyfieus i gynnifer yn dy gyffiniau; heblaw y dylit

ddarparu iddynt, fel teilwng wrthddrychau dy ofal, bob dysg-

eidiaeth ac ystadau erbyn y tyfant i oedran, y dewisant

hwythau ymbriodi a lliosogi eu heppil ; canys yn gwneyd hyny

mae eu dedwyddwch yn gynnwysedig.

Mab.—Gyda theimladau dyledus i'm hanwylaidd deulu cyd-

nabyddaf hyn oil, a gwnaethym hyd y mae defnyd^iau genyf.

7W.--Dy anghenion hyn, fy Mab, ni ddiangasant rhag

treiddiad golygon gofalus dy Dad; eithr mewn pryd daethyni

i wneuthur i fyny dy anghenion, trwy gyflwyno i ti ac i'th had

y fieintlen haelionus a ddaliaf yn fy Haw, yr hon sydd gyffelyb

4 [pkis Ig.
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¥t un a roddwyd i mi gan fy Nhad; wrth yr hon y deallir fjr

mod yn rhoddi i ti ac i'th blant, yr holl wlad hono ag sydd yn?

eiddof fi tu draw i'r mor mawr. Y mae hi yn awr yn anial-

weh afluniaidd, ond trwy fyned yno a'i darostwng, gellir et

gwneyd yn ystadau gwychion, a digon eang i'tli blant i eppilio

eu rhywogaeth a fynont. Gan* fod dy blant yn awr yn rhy

ieuainc i oddef cyfnewidiad y tywydd a throsglwvddiad mor
bell, gad hwy yma gyda mi, a myfi a fyddaf yn Dad iddynt y»
dy absennoldeb, a'u dysgaf ac a'u parotoaf erbyn dy ddychwel-

iad, ar yr amrnod mai os trosglwyddi di ammodau y freintlen

hon, ac anghofio dy deulu, eiddof fi afyddant.

Mab.—Llawenychech fy nghalon drwy eich hymweliadau

blaenorol, fy haelionus Dad, eithr eich ymweliad olaf hwn a

ddyrcbafa y guddlen o'm blaen, nes para y golygfeydd ffyddiog

o'r darpariadau gogoneddus a gynnygiwch i mi ac i'm had

orfoleddu wrth wrando ar eich geiriau, a pharod wyf i fyned

yn ol eich gorchymyn.

Boddiodd y cynnygion hyn yr holl deulu mor fawr, fel y cyd-

ganasant gan orfoledd. Wedi i adleisiadau eu lleisiau ar

uchel furiau y palaa ddystewi, ychwanegodd y Tad, gan ddy-

wedyd :

—

Tad.—Os bydd i ti, fy Mab, gael dy oddiweddyd gan dem-

tasiynau y wlad newydd yr ai di iddi, fel i droseddu yn fy

erbyn, rhoddaf i ti y cynnyg i ymadferyd. Os dy etifedd dif

yr hwn fudd eiddof ji ar ol dy droseddiad di, os efe a ddaw iV
wlad hon ar dy ol di, ac a gyflawn ufyddha i'r oil a gynnwysir

yn ammodau y freintlen hon; yna wedi yr ufyddhiio felly, ac

y cwblh'ao yr holl waith, myfi a adferaf i ti ac i'th had, er ei

fwyn ef, yr oil a addewir yn y freintlen.

Y Mab wedi gorchymyn ei deulu i ofal ei Dad, a'u hannog

oil i ufyddhau iddo megys ag iddo ef ei hun, a gymmerth ei

wraig gydag ef, a fordwyodd dros y mor mawr, ac a diriodd

yn ddiangol yn y wlad bell. Wedi bod yno dalm o ddyddiau,

effeithiodd ffrwythau y wlad ar eu cyfansoddiadau nes achosi

iddynt anghofio eu cartref a'u teulu ynghyd, a'r dyben o'u dyf-

odiad i'r wlad bell: ac wedi crwydro o honynt yno yn hir, aeth

eu Tad yno i chwilio am danynt, eithr hwy gan na chofient ef,

& ddychrynasant ac a yraguddiasant
;
yntau a floeddiodd ar-

eynt o bell, gan ddywedyd, beth a achosodd y dyeithrwch hyo*
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ynoch? Er hyny dychwelwch, y mae genyf etto newyddion da

i chwi; sef, os gwnewch chwi fel y ceisiwyf, ac ar yr ammod o

fod fy etifedd i, fy mab hynaf a berthyna i'r teulu a fwr-

iadaf fudo i'r wlad hon atoch, yn gwneyd pob peth yn ol a

geisiaf ganddo ; er ei fwyn ef adferir chwithau hefyd i feddiant

parhaus o honi, ac i'ch had. Gwn trwy adnabyddiaeth bersonol

ag ef, mai bachgen cywir galon ac ufydd yw efe, ac ni ddaw

efe yma o dan gyrnmaint anhawsdrp ag y daetboch chwi : gan

hyny, dychwelwch yma, a gwnaf i fwy lies ddyfod o hyn na,

phe nas dygwyddasai. Hyu a'u calo? ogodd i ymsefydlu yn ol

y cyfarwyddiadau a gaent o bryd bwy gilydd, ac i fyw mewn

gobaith o'r addewidion a roddid iddynt.

Yn awr, y ddaraneg sydd wirionedd, a phwy a'i dehongla?

Gofyniad laf. Pwy yw y personau cyfeiriedig ynddi ?

2il. Pa le oedd y palas lie y cyfarfuant, a phwy y gwydd-

fodolion ?

3ydd. Ai priodol i'r person cyntaf alw mab y Hall yn fab

iddo ef ei htm f

4ydd. Pa fan yw y " wlad bell," a pha fodd yr effeithiodd eu

ffrwythau felly arnynt, ydynt gwestiynau pwysig, pwy a'u

hatebant trwy yr Udgokn?

COFNODION CYMMANFA GYFFREDINOL
Eglwys lesu Grist o Saint y Dyddiau Duceddaf, a gynnaliwyd yn

y Tabetnncl. Dinas y Llyn Halen Fawr, gan ddechreu HydrefS,

1853, am 10 o'r gloch yn y boreu. Y Llywydd Brigham

Young yn llywyddu.
[Parhad o rind. 44.]

Hyn sydd arddangosiadol o deimladau rhai a groesasant y
gwastadedd y tyramor hwn. Fy nghynghori chwi ydyw, Ewch
a bedyddier chwi er maddeuant pechodau, a chychwynwch

o'r newydd, fel na orchfygo temtasiynau chwi etto; gorphwys-

wch ac ystyriwch, fel na orchfyger chwi gan yr un drwg yn

ddiarwybod.

Yn y lie cyntaf, os adfedyddir chwi er maddeuant pechodau,

ysgatfydd y gellwch dderbyn etto ysbryd yr efengyl yn ei og-

oniant, ei oleuni, a'i brydferthwch ; ond os yw eich calonau

wedi eu brashau o'r fath yn mhethau y byd hwn fel nad ydych

chwi yn gwybod a oes arnoch angen eich adfedyddio ai peidio,
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gwell a fyddai i chwi gau eich hunain i fyny mewn rhyw

waichae neu gell auedig, i edifarhau am eich pechodau,

a galw ar enw yr Arglw ,< d, hyd es y caffoch ei Ysbryd ef, a'i

oleuni perthynol i adlewyrchu arnoch, fel y gwybyddoch natur

eich camweddau, a'( h g>vir si fyllfa ; fel y galloch sylweddoli a

gwerthfawrogi y fendith a fwynhe.'.ch o fod yma gyda Saint

y Goruchaf.

Gadawer i mi arwa'n eich meddyliau ychydig yn mhellach.

Ewtllysiwyf d ywedyd i chwi ry wbeth y dichon eich bod chwi

efallai yn ei wybod gystadl a m;. fi, eithr y dichon hefyd na bu i

chwi ei sylweddoli. Pan fyddo yr Arglwydd HollaUuog yn agor

gweledigaeth meddwl dyn, y mae ef yn dangos iddo bethau yr

ysbryd
;
pethau i fod. Os cafodd neb o honoch weledigaeth o

Seion, dangoswyd hi i chwi yn ei phrydferthwch a'i gogoniant,

fel y bydd pan fyddo Satan yn rhwym. Os adfeddyliasoch ar

ymgasgliad y Saint, ysbryd yr ymgasgliad oedd a'ch goleuodd

chwi ; a phan oedd eich meddyliau wedi eu hagoryd mewn
gweledigaeth i weled gogoniant ac ardderchawgrwydd yr

efengyl, nis gwelsoch y weledigaeth o yru anifeiliaid ar draws

y gwastadoedd, a'r lie y caffech eich lleidio yn y twll cleilyd

hwn neu acw. Ni welsoch y stampedes yn mhlith yr anifeiliaid,

a hyny o waeth cymmeriad yn mysg y bobl ; ond chwi a wel-

soch brydferthweh a gogo ia t Seion, ereich annog 'chparotoi

i gyfarfod cystuddiau, cwynion a siomedigaethau y bywyd

marwol hwn, a'u gorchfygu hwynt, a chael eich gwneyd yn

barod i fwynhau gogoniant yr Arglwydd megys ag ei dadgudd-

iwyd i chwi. Rhoddwyd hyny i chwi er eich annogaeth.

COFIWCH HYN YNA.

Chwi a gofiweh fy ngbynghor i'r rhai hyny sydd a chan-

ddynt foddion ; y mae arnom eisiau iddynt roddi codiad i'r

Drysorfa Ymfudol Barhaus. Dygwch i mewn eich degymau

a'ch offrymau, a ni a gynnorthwywn lawer iawn yn ychwaneg

i'r lie hwn yn yr amser dyfodol, nag a wnaethom y flwyddyn

hon. Yr ydym yn ewyllysio dyblu ein divvydrvvydd, a mwy-

hau torf yr ymfudwyr yn driphlyg trwy y Drysorfa hon.

Ewyllysiwyf ddangos i chw'i ychydig o philosophyddiaeth y

natur ddynol yn ei sefyllfa syrthiedig a diraddiol
;
gellweh ei

ystyried yn yr efengyl neu allan o honi
;
yn ngoleuni yr

Ysbryd Glan, neu hebddo, fel y byddo foddhaol genych. - Phi



UDGORN SEION. 57

iosophyddiaeth dynolryw, yn eu galwedigaethau dyddiol, a

ellwch oil ei wybod i chwi eich hunain, trwy eich sylwadau

a'ch un ymarferiad eich hunain. Ewyllysiwyf grybwyll y
gyfran o hono a ddaeth o dan fy sylw i. Gallwn grybwyll

enwau, eithr boddlonaf fy hun gydag euwi amgylchiadau.

Ni a bigwn i fyny, dyweder 200 o bersonau yn Lloegr, a chlud-

wn hwy tros y dwfr a thros y gwastedoedd, gan eu dodi i lawr yn

y dyffryn hwn. Deehreuant ymsefydlu, ac mewn ychydig amser

gwnant eu hunain yn gysurus, Gallant yn fuan gael digon o'r

fath oreu o daliad am eu llafur, megys bara, (ffon bywyd)

yraenyn, caws a llysieufwyd. Pan gaffo dyn y pethau hyn,

heb y coegfelus ddanteithion y mae yn gwneyd yn dda.

Tybier ein bod yn pigo i fyny gwmni o'r Saint tlodion hyn

yn Lloegr, y rhai sydd a'u gwynebau yn v elw, a'r rhai nas

gallant ond prin droedio eu ffordd trwy yr heolydd o eisieu ffon

bywyd
;
gellwch eu gweled wedi eu crymu i lawr o wir wen-

did, gyda eu breichiau ar draws eu cylla, yn tnyned at ac oddi-

wrth eu gwaith; nas gall y rhan amlaf o honynt gael tamaid o

gigychwaneg nag unwaith yn y mis: ac ar gyfartalwch heb ond

oddeutu un llonaid liwy fwrdd o flawd y dydd, i bob person

mewn teulu. heb ymenyn na chaws, er gweithio 16 o oriau

allan o'r 24 ; a phan elont at eu gwaith neu y dychwelont oddi-

wrtho, y maent mewn angen ffon i bwyso ami. Ni a ddygwn

200 o honynt yrai, ac yn lie eu bod yn rhwymedig i weithio

am ddwy neu dair ceiniog y dydd, gallant gael dolar neu ddol-

ar a hanner y dydd. Gyda chyflog un dydd gallant brynu

digon o ftawd a chig a llysieu-fwyd i barhau wythnos i deulu

o nifer gyffredin.

* * * * * * * *

Yn awr, mae arnom eisieu i'r goludog droi i mewn eu modd-

ion, fel y gallo'r tlodion, y tlodion gonest, gael eu gwaredu.

Dichon i rai o honoch ymholi a ydym yn ewyllysio anfon y
moddion i Loegr yn awr? Ydym! y mae arnom eisieu y
moddion yn awr

;
yr hyn a ellir ei ddefnyddio y tymmor nesaf.

Y mae arnom ni eisiau rhoddi codiad pwysfawr i ymfudiad y
tlodion, y tymmor nesaf. Nyni a ddygasom allan nifer go fawr

y tymmor hwn, eithr prin y maent yn ddechreuad, i'r hyn yr

ewyllysiem eu bod i'w dwyn allan y tymmor nesaf.

Dyledswydd gyntaf y rhai hyny a gawsant eu dwyn allan
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gan y Drysorfa Ymfudol Barhaus, ydyw talu yn ol yr hyn

a dderbyniasant o huni, ar y cyfleusdra cyntaf, fel y gallo ereill

dderbyn yr unrhyw gymmwynas ag a gawsant hwy. Ewyll-

ysio yr ydym, }
rn y lie blaenaf, i chwi gael rhywbeth i'w

fwyta, i'w yfed. ac i'w wisgo ; eithr pan y byddoc'; mewn un-

rbyw ffordd yn gysurus, ewyllysiwn i chwi dalu y ddyled yna

y peth nesaf a wneloch, ac adlenwi y Drysorfa.

Y mae hi wedi ei hadeiladu ar egwyddor, os ei dygir allan yn

briodol, a'r dyledion eu had-dalu yn fanwl, y bydd iddi gyn-

nyddu mewn cyfoeth. Buasai y 5,000 doleri a anfonwyd i'r

tlodion bedair blynedd yn ol, pe buasai pob dyn wedi bod

mewn parorlrwydd i dalu i mewn yr hyn a dderbyniodd, wedi

eu cynnyddu i 20,000, o ddoleri.

Nyni ydym y rhag-fasgnachyddion mwyaf yn y byd. Ma»
genym ar law y rhagfasgnach 1'wyaf a ellir ei chael ar yr boll

ddaear. Ni wadais i erioed fy mod yn rhagfasgnachydd. Ni

wadais i erioed fy mod yn gybydd, neu yn teimlo awydd am
oludoedd; ond rhai dynion a erlyniant bum mil o filltiroedd ar

ol chwe' cheiniog, pryd na byddai i mi, droi o'm hamgylch am
dano, ac etto yr ydym bregethwyr yr unrhyw efeogyl, abrodyr

yn yr unrhyw deyrnas Duw. Dichon i chwi ystyried fod hyn

ychydig yn gryf ; ond y rbagfasgnach yr wyf fi ar ei hoi, ydyw
i gyfnewid y byd yma, yr hwn yn ei gyflwr presennol sy'n

myned heibio, am fyd sydd yn dragywyddol ae yn anghyf-

newidiol, am fyd wedi ei ogoneddu a'i gyflenwi gyda goludoedd

tragywyddol, ac am fyd a wnaed yn etifeddiaeth i Dduwiau
tragywyddtldeb.

Mae y cynllun am wneyd i bob peth blygu i ddadguddiadau

Duw; gwrthrych ein hotfeiriadaeth ydyw dwyn i ymofyn-

iad bob peth da, a gwneyd iddo gyd-ymddwyn er cyflawn-

iad y prif bwynt sy genym mewn golwg; a phan y bydd i ni

fyned trwodd, ni a gawn fedi o wobr y cyfiawnion, a chael yr

oil a all ein calonau ddysgwyl neu ddymuno. Gosod cynllun-

iadauer cyrhaeddyd hyn, sy lawn mor angbenrheidiol agydyw

i fasgnachydd osod cynlluniadau at gaffael golud daearol, trwy

brynu a gwerthu masgnach. I ni y mae gosod cynlluniadau

at sicrhau i ni ein hunain fywydau tragywyddol, yr hyn sy

lawn mor anghenrheidiol ag ydyw i'r cybydd osod cynlluniadau
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rSt"bentyru swm mawr o aur ar y ddaear; ac y mae genym i

ymrwymo ynddo wrth reol a threfn.

Dywedydyr wyf wrth y tlodion, talwcheich dylkdion i'*

drksorfa ymfudi>l barhaus ; ac wrth y rhai goludog, CYN-

korthwkwch y tlodion; a bydd i hyn ddwyn cyfoeth a nerth

gan bob un, yn gyfunol a'i allu, ei alwad, a'i foddion, trwy gyn-

4iorthwyo yn mhob pwynt a lie yn y rhagfasgnach fawr hon

.am deyrnasoedd, gorseddau, tywysogaethau, a galluoedd.

Dywedir fod undeb yn nerth, a hyny sy ddigon; os cawn hwnw,
ni a gawn allu. Hwu yw y cynllun i ni weithio wrtho, ac ewyll-

ysio yr wyf i'r brodyr sibrwd hyn oddiatngylch yn mysg eu

cyinmydogion pan yr elont allan o'r Tabernacle hwn, a dywed-

yd, pa beth a allwn ni ei roddi i'r Drysorfa Ymfudol Barhaus?

A allwn ni roddi unrhyw beth y tymmor hwn? Ni bydd i ni

wrthod cymhorth gan y chwiorydd. A ydych yn gofyn pa

mor fychan y swm a gymmerwn? Nyui a gymmerwn o bin

fach hyd i frwy*iyn gwely ; ond byddwch chwi 6icr, pan y
dygoch bin, nad oes genych lawer o bethau eraill yn eich cistiau

a fyddent ddefnyddiol, yn ychwaneg nag y sydd arnoch yn

bresennol eu hangen; canye os pin a ddygwcho dan y fath am-

gylchiadau, nis gellwch dderbyn y feadith, na'r wobr sy gan

ddoch hawl iddo. Os y dillad a wisg«eh bob dydd yw yr oil sy

genych, ac arnoch anghen benthyca gwddflen i fyned allan

ynddi, ac heb genych otid pin i anrhegu, dygwch hono, a chwi

a dderbyniwch fendith.

Yr ydym yn meddwl nad yw yn anghecrheidiol rhoddi i chwi

adroddiad y Drysorfa Ymfudol Barhaus yn y Gymmanfa hon.

Y mae yn gwneyd yn dda ; eithr y mae arnom eisieu iddi

wueyd llawer iawn yn welL Mae arnom eisieu chwyddo y
gweithrediad, a dwyn tlodion oddiwrth y cenedloedd wrth yr

ugeiniau o filoedd yn lie o gannoedd. Cynnwy6 hyn aewyllys-

iwyf ei osod ger bron y Gymmanfa ar y pwnc hwn.

Cyn terfynir y Gymmanfa uv ; .- ^awn alw am gryn nifer e

henuriaid. Dysgwyliwyd y galwasid ein cenadon yn Nghym-
manfa Awst y flwyddyn hon; ond nyni a alwn nifer go fawr y
Gymmanfa bresennol. Nid oes anghen i chwi ymofyn i ba le y
mae arnom eisieu i chwi fyned, oblegid y dywedir hyny wrth-

jch pan y byddoch barod.
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Parotowch eich meddwl a'cb amgylchiadau erbyn yr amsej?

kwnw; canys ni a ewyllysiwn anfon yr efengyl i Israel.

Bydded i*r Arglwydd eich bendithio. Amen.

Y Llywydd H. C. Kimball, a nododd y teimlai ef yn ddiolch-

gar am i ni gael byw i weled y dydd a fwynhawn yn awr.

Bendithiwyd ni uwchlaw boll drigolion y ddaear; yr oil sydd

anghen arnom, yw gwrteithio y ddaear, ac os gwnawn fyw ein

erefydd, a bod yn ddarostyngedig i lywodraeth Duw, newidir

yr elfenau er ein daioni. Pe gwnelai yr holl Saint gystadl ag

y maent yn gwybod, byddai i'r Ysbryd Glan orpbwys ar hen-

uriaid Israel mewn gallu dengwaith mwy ; ac ni chymmerai

ond ychydig flynyddoedd hyd oni ddelai " y diwedd." Y mae i

mi wa9anaethu Duw, a cbadw ei orchymynion ; ac os na bydd

i berson gyflawni ei gyfammodau yn y byd hum, bydd i Dduw
wneydVr person hwnw gyfiawni ei gyfammod yn y nesaf.. Pan

gyrhaeddodd y cyn weithwyr i'r dyffryn hwn ni furmurasant,

ac ni furmurasant chwaith pan ladratawyd banner eu ceffylau

gan yr Indiaid, gerllaw y South Pass. Lion genyf y bu i chwi

y fraint o gael profiad gystadl ag y cawsom ninnau. Fy ewvlt-

ys ydyw byw yma, hyd nes y cniatao yr Arglwydd i mi

ddychwelyd i Jackson County ; eithr nis gellwch chwi fyned

yno, oddigerth y deuwch fel un gwr, a gwneyd fel y dywedir

wrthych. Dywedyd yr wyf yn eofn, ger bron Duw ac angel

-

ion, fod genyf fwy cariad tuag at y Brawd Brigham, a llawer

ereill o ddynion da, nag a feddiannwyf at unrhyw fenyw ar y
ddaear. Aethym gydag ef heb na chod nag ysgrepan, ac

aethym er yn newynog, yn glaf, troednoeth, ac yn amddifad o

gysuron bywyd, i bregethu efengyl yr iechydwriaeth, i genedl-

oedd y ddaear. Foneddigion, bydd i chwi gael myned trwy yr

unrhyw, neu ynte nis gellwch eistedd i lawr a gwertbfawrogi

yr hyn ag yr aethom ni a'r hynaf Saint trwyddo.

Mae gan bob un o honoch i gynnorthwyo y Drysorfa Ym-
fudol Barhaus gyda'ch cynnaliaeth, yr hon sydd un o'r bendith-

ion mwyaf i'r tlodion, a sefydlodd yr Arglwydd erioed.

Gwedi penodi nifer o genadon i'w hanfon i amrywiol fannau,

aeth y Llywydd H. C. Kimball, yn mlaen a chrybwyllodd : yr

wyf yn awr oddeutu cyfiwyno i chwi awdurdodau yr Eglwys,

i weled a wnewch chwi eu cynnal yn eu swyddi ai peidio; ac

nid ydym yn ewyllysio i chwi eu pleidio.. oddigerth y teim-
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lwch i'w cynnal hwy. Dyma y Llywydi Brigham Young, myfi

a'i cyflwynaf ger eich bron megys ein Llywydd, Gweledydd a

Phrophwyd, yr hwn sydd yn sefyll wrth ben yr oruchwyliaeth

hon, ac i'r hwn y mae yn ddyledswydd arnom roddi ymwran-

dawiad, gan aros wrth ei gynghor yn mhobpeth megys Hais Duw
tuag atom ni; ac nid chwarae gyda'i eiriau a'i deimladau.

Buom ni oil yn arferol a chael ein ffordd ein hunain, pa un

bynag ai cam ai uniawn ; eithr yn awr y mae genym ni ein

Uywodraethu gan gyngbor Duw, a gadael ein ffordd ein hun-

ain; a hyn ydyw y rhyddid perffeithiaf, am nas gellir cyr-

haeddyd rhyddid ond trwy ufudd-dod i gyfreithiau Duw. Gan

hyny na phleidleiswch trosto ef, na thros neb o'r dynion hyn r

oddigerth y gellwoh ei gynnal ef a hwynt, trwy aros wrth ei

gynghor.

(Tw barhau.y

UDGOEN SEION,
It EU

geren p £atnt.

DYDD SADWRN, IONAWR 28, 1854.

Y Gvmdeithas Ymfudol Barhaus.— Cynlluniwyd, corffot-

wyd, a llywodraethir y Gymdeithas ddaionus hon, gan gyfar-

wyddiadau yr Ysbryd Glan i'r Offeiriadaeth Santaidd yn Seion^

—ei llwyddiant anhygoel hyd yn hyn. er yn ei babandod, ac o

dan lawer o anfanteision. a brofa ei bod yn gyfrwng yn Haw

y Duw cadarn i gasglu ei blant gwasgaredig. gyda chyflymdra

annysswyliadwy, gan hyd y nod ei sef v dlwyr anturns ; a

dyma sail gadarn i holl gwynfanus a gorthrymedig blant Seion

trwy y byd i ddyrehafu eu penau.a sychu eu dagrau hiraethus,

ac i lawenhau yn y gobaith o gael eu cludo ganddi i wlad o-

ryddid, i wlad iachus, i wlad ffrwythlon, ac i wlad a gynnyrcha

iddynt yr oil a ddymuna eu calonau, ac i'w heppil ar eu hnl, yn'

dymmorol ac yn ysbrydol. Eisoes y mae golygon treiddgar a

ffyddiog y Saint yn canfod. er o hirbell, etto yn ei bryd, eur

gwaredigaeth yn sicr trwy y Gymdeithas hon. Hon. yvr
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' seren foreu" y ffyddiog ; ei gyflwr anghenog,—lliosogrwydd

•ei ymddibyniaeth a'i ofal, yngliyd a'r anobaith o bob cwr, a
r
i

gorfoda i lanhau ei yspienddrych yn fynych, ac i s\llu drwy y
niwl ar y Seren ddysclaer hon gyda gorfoledd. Cerbyd iach-

awdwriaeth, y priodol enwir hon, yn ymweled mewn trugar-

edd a thrigfanau yr anghenog, ac yn cludo ei nhloedd i gartref

«ysurus. Hysbysir ni fod y Gymdeithas lion yn cludo amryw
.gannoedd o Frydain; yn mhlith parthau ereill, danfonir deu-

gain o Gymru eleni; ac nid ydym yn meddwl fod nyn ond

foraidd megys ei dechreuad. Mae gallu y Gymdeithas hon yn

gynnyddol o hyd, ;trwy fod y rhai a ant yn© ami yn tala yn

ol; fel yn yr ail flwyddyn wed'yn y bydd ereill yn inyned ar

yr un arian, heblaw ei chynnyddiad trwy gyfraniadau par-

haus yr eglwys yn mhob cwr o'r byd. Mae y Saint

•Cymreig yn deilwng o ganmoliaeth am eu haelionus gyfraniad-

au iddi y llynedd, ac hyderwu yn ffyddiog y profa chwyddiad

eu cyfraniadau yn y tymmor hwn, eu boi yn eu hiawn brisiu,

ac yn darparu i ymfudo i Seion drwyddi. Mae sel a phender-

fyniad ei swyddwyr yn Seion, fel y deallir wrth hanes y Gym-
manfa Gyffredinol ddiweildaf yno, yn deilwiig o efelychiad pob

'Sant trwy yr eglwys, a phob dyngarwr trwy y byd; yrnegn'iwn,

hynaws Saint, hyd y gallwn gydaV Gymdeithas hon.

Mae y Saint Cymreig yn Seion , yn defiroi i'r gwaith can-

ruoladwy o anfon am eu perthynasau a'u cyfeillion o Gymru
i ddyfod ar eu hoi, yr hyn a brot'a welliant eu cyflyrau eu hun-

ain drwy yr ymfudiaeth, ynghyd a'u hawydd am i'w caredigion

fwynhau yr unrhyw freintiau yn Seion. Mae y mwyafrif o'r

Cyniry a aethant yno y blynyddoedd cyntaf, a gallai yr oil

gyda diwydrwydd fod, yn feddianuol ar dai a thiToedd, yd ac

anifeiliaid, a moddion, fel y gallant anfon am eu perthynasau

megys ag y gwnaeth ereill eisoes; coffliaer hwynt yn fynych o

hyn drwy lythyrau; ac ysgrifenwch yn daer a mynych, ie, na

pheidiwch hyd oni lwyddwch. Yn lie fod un o'r Saint yma yn

digaloni, o herwydd fod ereill yn cael anfon am danynt o'u blaen

hwy; dylent yn hytrach, lawenhau wrth ganfod y rhai hyny

a ant yn talu yn ol i'r Gymdeithas, ac felly yn nesau eu hym-

wared hwythau; ac ymdrecher o hyny taerach gyda eich

ffiyndiau sydd yno.

Uidoes eisieu ond iawn ddeall rheoleiddiad y gymdeithas, er
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•canfod y rhesymoldeb o ymfudo yn gyntaf y rhai a anfonir am
danynt o'r Dyffryn. Gan Lywydd y Gyradeithas y mae yr hawl
i benodi pwy a gaiff yinfudo, a chaniata ef i'r gweddill o'r arian

a gesglir yma, i ymfudo y rhai a ystyrir deilyngaf o'r fraint.

Hyderwn y dewisa y Llywyddion mewn doethineb, pwy sydd
deilwng, ac na fydd un ystyriaeth ond gwir deilyngdod yn
ymfudo neb. Mae rhai a feddant gyfran o'r arian, yn
ddynion defnyddiol i adeiladu gwlad newydd fel yw y dyflryn;

etto, na aberther teilyngdod crefyddol er rawyn hyn. Gan mai
cyfraniudau, ewyllysgar yw eiddo yr oil i'r Drysorfa, afresymol
a fyddai unrhyw honiadau o'r herwydd Lleshad yr oil, serch

bod ar gost hunan-ymadawiad rhai, yw prif arwyddair Mor-
moniaeth yn mhob peth.

Mae genyui air neu ddau o annogaeth i y rhai a ymfudant
gyntaf; a hyny yw, chwi waredigion Seion, nac angofiwch

eich teimladau eich hunain, tra yr oeddech yn nghaethiwed
Babilou; nac anghonwch ddyfnder y ffos y cloddiwyd chwi
o honi

;
yr ystyriaeth o'ch hiraeth am fyned eich hunain, a'ch

•offhiio o'r lluoedd brodyr a'r chwiorydd ag ydynt ar ol, ac mor
awyddus am ymfudo ag oeddech clwithau. Yr ydych yn
myned i wlad lie y gallwch eu cynnorthwyo drwy y Gym-
deithas hon. Megys y dymunech i ereill wneutbur i chwi
felly gwnewch i'r rhai ni allant helpu eu hunain.

Mae cyfie rhagorol i'r neb a ddymuno i ereill gredu ei fod yn
teimlo drostynt, i brofi hyny drwy ymrwymo i'r Gymdeithas y
tala yn ol ei gludiad yn llawn pan gyrhaedda y Dyffryn. serch

ei fod wedi talu cyfran o hono, neu yr oil yn flaenorol Nid
yw hyn ond peth bach iawn i'w wneyd mewn gwlad fel yw
Seion. Ni fydd hyn yn oedi eich ymfudiad un dydd. Deall-

wn fod y Saint yn Lloegr braidd oil, y rhai a ant gyda y cwm-
peini £13, a'r rhai £10, yn ymrwymo i gyfranu y cyfan i'r

Gymdeithas ar ol cyrhaedd drwodd. Pe gwnelai y Cymry
oil felly, gellid dysgwyl i'r un nifer ddwywaith ymfudo, drwy-
ddynt hwy yn unig, yn mhen dwy flynedd. Ychwaneger at

hyn ddychweliad cludiad y rhai blaenorol a'r cyfraniadau par-

haus, a pha deulu mor lliosog neu dlawd, ar na lawenychai

yn y gobaith a lewyrcha arnoch yn y meddylddrych
hwn! Yn mlaen yr elom, ynte, a'n holl egni i lanw coffrau y
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Gymdeithas Ymfudol. a buan y delo y dydd yn yr hwn y dygir

yr olaf deulu o wasgaredigion Seion adref yn ei chol.

XEWYDDION EGLWTSIG CAETREFOL.

Cyn. Ddwyr. MoRGANWg.—Dywenydd genym hysbysu fod

y Gynnadledd hon ar ei chynnydd. Fod bedyddiadau yn fwy
eyffredinol, yn enwedigyn y cwr deheuol o honi. Yn nosparth

Caerdyf yn enwedig, ystyrir fod rhyw beth anarferol o le, os

na fydd amryw fedyddiadau bob wythnos. Mae eu Neuadd yn
rhy fach o'r banner i gynnwys eu cynnulleidfaoedd ar y suliau,

ac argoelion da mewn amryw gangenau ereill. Gwelir yraeg-

niad adnewyddol yn gyffredinol i fyw yn ffyddlon; a'r can-

lyniad rhesymol yw fod Duw yn tywallt ei Ysbryd Glan ar led

yn ngbalonau y cyfryw rai, yn ei amry wiol ddoniau, yn ol ei

addewid. Maecyrddau blasus, a sel a chariad yn cynnyddu yn
gyferbyniol.

Mynwt.—Newyddion cysurlawn a glywir oddiyma hefyd,

gan y Llywydd Daniels, yr hwn sydd newydd ddychwelyd o

ymweliad trwyadl a'r Gynnadledd. Mae degau wedi eu bed-

yddio yn amser. ei ymweliad ef a hwy; a gwell na hyny, mae
undeb yn parbau, a chariad yn cynnyddu yn mhlith y Saint

anwyl, yr hyn yw prif faen tynfa lliosogiad bob amser.

Helaethrwydd o'r Ysbryd dwyfol ag sydd yn sugn dynu serch

ei garwyr i ufyddhau i'r gwirionedd, a nertho y Saint oil i

i gynnorthwyo ei ddylanwadau, trwy eu hesiamplau teilwng o

efelychiad pawb.

G-'R. M rganwg.—Mae y Llywydd Robert Evans yn ym-
galonogi yn barhaus mewn gobeithion, ebe fe, ac yn caru

praidd ei ofal fwy fwy, po fwyaf yr ufyddhant i'w ddysgeid-

aeth. a chanddo argoelion fod y Saint yn ei garu yntau fwy
fwy yn ol. Nid yw hyn hynod, ond treied a ammheuo, a

chaiff brofion digonol fod y Saint yn caru eu Llywydd, yn
gyferbyniol i'w gariad ymddangosiadol ef atynt hwy, fel yr

j dym oil yn caru Duw. am iddo ef yn gyr.taf ein caru ni. Y
mae cariad tu hwnt i gariad gwragedd, na chariad at wlad na

pherthynasau, sef cariad at Seion a'l chyfreithiau; y cariad
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hwn, ebe y Llywydd, sydd wedi siglo ei Gynnadledd hyd ei

seiliau, ac achosi i ugeiniau ffoi yno eleni, o'i flaen. Cafwyd

Cymmanfa rag( rol yn Abertawe Sui cyn yr olaf, a gwnaed

yr holl fusnes yno heb gymmaint ag un croes lais na chroei

feddwl, ar a welsom argoel.

Llanelli.—Cymialiwyd Cymmanfa yno y Snl diweddaf, 11a

y cawsom y pleser o wrando y Llywydd D. E. Jones, yn cyn^

rychioli yr oil mewn sefyllfa dda. ac mewn undeb a chydweith-

rediad cyffredinol. A barnu wrth wynebau siriol y dorf liosog

yn gwrando ar gyngborion buddiol y Llywydd Daniel Spencer,

gellid barnu eu bod oil yn Saeson; eithr effaith sylwadau

dyddorol yr Henuriad W. S. Phillips, ar ei ymadawiad a

hwynt, a brofai eu bod oil yn Gymry hefyd, ac yn hoffl eg-

wyddorion yr efengyl. Os sigla ysbryd yr ymfudiad y Gynnad-

ledd jgyfagos, gellid meddwl fod y Gynnadledd hon bron a

myned yn llaprau, trwy ymfudo yn grynswth. Credem fod

rhai yn aros tymmor etto, wrth eu dagrau hiraethog pan yn

son am Seion, o herwydd eu hanallu i fyned yno gyda'r ugein-

iau a gychwynant eleni.

Gogledd.—Ysgrifena y Bugail J. Parry fod pob peth yn

llwyddianuus, er yn arafaidd wrth yr hyn a ddymunent ei

fod. Rhai bedyddiadau mewn manau yn ddiweddar, ac add-

aw ychwaneg yn fuan. Pleser genym glywed y Llywyddion

a'r Saint yn prophwydo mor eofn ac unfrydol, y bod llwyddiant

mawr ar achos y Gwaredwr wrth y drysau—eu bod yn dysgwyl

am dano yn gyffredinol a diattreg. Yr Arglwydd a roddo

iddy'nt allu yn gystadl a dymuniad i gyflawni y brophwydol-

iaeth hon, drwy eu diwydrwydd yn tystiolaethu, a'u dylanwad

ymfncheddol ar y gonest galon.

Ysgrifena yr Henuriad John Davies hefyd, fod ansawdd y
Cynnadleddau gogleddol ereill yn graddol wellau, bod yr Off-

eiriadaeth yn cyd-ymdrechu, a'r Saint yn cyd lawenhau yn

mreintiau eglwys y Duw byw.

NEWYDDION EGLWYSIG TRAMOR.

Yn Geneva,' y 25 o Ragfyr diweddaf, cynnaliwyd y Gym
manfa gyntaf gan y Saint yn Switzerland. Dangosodd y rhan

giefyddol o'r bobl gryn wrthwynebiad; anfonodd pregethwr
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ddei^eb, wedi oi Haw- nodi gan oddeutu deg a thrugain <>'i bobl

at yr ynadon, yn deisyf rhwystro taeniad Mormoniaeth yn y
taleithiau; ond y rhai hyny a ddywednsant, " Pe byddai y
Mormoniaid yn euog oryw droseddiadau, y mae eu gelynion yn
ddigon gwyliadwrus i'w dadguddio, ac i'w llusgo ger bron yr

heddgeidwaid lleol." Ac yn absenoldeb eylmddiad o gnmym-
ddygiad i'w berbyn, dyryswyd amcanion y Parchedig erlidiwr

a'i blaid.

Denmaf.k, sydd yn wlad lied helaetb ei rhyddid crefyddol, fel

ci gelwir; a llwyddiant sy'n dilyn ymdrecbiadau y Saint o'i

mewn. Ceir yno rai dynion ffol yn casglu at ddrysau y lie-

oedd addoli, gan gadw svvn ; eitbr effaith hyny ydyw casglu

pobl i ymboli pa bfth yw yr achos o'r cythrwfl, i wybod am y
Saint a'u lie addoli, i wrandaw arnynt yn pregethu. ac i gym-
meryd en bedyddio.

Yn Norway, nil oes namyn dirwy a charchar am ddarllen

j Bibl, am ddysgu unrbyw grefydd wahanol oddiwrtb eiddo y
wlal, ac am ond enwi y gair " Morcnoniaeth."

Yn Sweden, mae'r gwaith yn llwyddo er gwaethaf pob
gwrthwynebiad o eiddo awdurdodau y wlad. Gwedi symud y
cennadon, a'n hanfon i Copenhagen, llwyddiant sy'n dilyn

hyfforddiadau y Saint. Khwystrir i'r Hennriaid deithioar hydy

wlad, a chj'fyngir rhai o honynt yn y dref o dan lygaid chwilgar

yr heddgeidwaid; a phe eu dalid yn dysgu y bobl, dirwyid hwy
i 25 dolar, am bob tro yr addysgent, neu ynte, bwrid hwy i gar-

char chwe' diwrnod ar ugain ar fara a dwfr, a gwnaed hyn a rhai

;

ac ystyrir wyth niwrnod ar ugain felly, yn gyfartal i farwolaeth-

Ymfudodd 678 o'r Paint o Sweden, y tymmor hwn. Yn yr

Idal, er manwl wyliadwriaeth yr heddgeidwaid, pregethir yr

Efengyl dragwyddol ar greigiau yr Alps i'r Waldensiaid, y rhai

a ymddangosant yn gyfran o dy Israel; ac aeth nifer o honynt

tua Seion.

Ynysoedb Sandwich—Mae yma lawer o Saint, a llawer yn

cael e« bedyddio; yn mhlith y rhai a fedyddiwyd ar un ynys, y
mae Ynad, ac un Penaeth: a bedyddiodd yr ynad bedwar ar

bymtheg ar ugain, yn fuan wedi ei ordeinioyn Henuriadi eithr

mewn rhai lleoedd yno, erlidir y Saint gan offeiriaid crefydd j
wlad, o herwydd iachau lliaws o gleifion trwy arddodiad dwy-

law Henuriaid Crefydd Crist, Cynnyddodd nifer y Saint, yn yr
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ynysoedd liyn, i ychwanegiad o agos i fil o aelodau, rhwng Ebrill

6, a Gorphenaf 26. Lladdwyd tros ddwy fil o bobl gan y frech

wen; ond y Saint a iaclieid gan Dduw trwy weddiau. Dir-

wywyd ynad heddwch i 12 dolar, o herwydd iddo gefnogi rhafc

i guro Henuriaid tra y gweinyddent i ddyn claf. Mae Llyfr

Mormon yn barod i'r wasg yn iaitb Hawaiian; ac y mae yno-

argraffwyr genedigol yn perthyn i'r eglwys. Gwrandavier y
sibrwd o'r wlad a fynom, y mae " swn tyrfa yn dyfod."

DEGYMIAD.

(Allan o'r Slur. Ra«f>r 24 185?.

Mae cvfraith y Degymiad yn rhwymedig ar yr holl Saint, a<

hyn sydd wybodus sidynt yn gyffredin. Sylwyd ar y testun

hwn ei fod yn eyfansoddi un o'r dyledswyddau pwysicaf a

berthyn i Saint y Dvddiau Diweddaf trwy yr holl fyd; yn
Nadgiiddiadau Duw i Joseph Smith, yn Epistolau y Brif Lyw-
ddiaeth at y Saint gwasgaredig ar led, ac yn hytforddiadau yr

Henuriaid i'r bobl.

Yr amser addas i dalu eu Degymiad gan y rhai hyny a gof-

leidiant yr efengyl, ac a hawliant ei bendithion, yw pan y
deuant gyntaf i'r Eglwys; a phan na chydsynir a'r ddyled-

swydd hon, nid yw cyfraith Duw yn cael ei hanhydeddu yn
ddyladwy. Mae'r Brif Lywyddiaeth, yn eu chweched Epistol

Cyfrredinol, yn priodoli yranhawsdra a «awsant wrth ddwyn yn
mlaen leshad cyhoeddus yr Eglwys, i esgeulusdod y brodyr,

gartref ac oddicartref, i dalu eu Degymiad.
Yr ydym yn dymuno dwyn y testun hwn, ger bron y Saint ar

hyn o bryd, ac yn neillduol y rhai na chyflawnasant hyd yma
eu dyledswydd mewn perthynas i hyn. Mae yna lawer a chan-

ddynt eiddo, ac yn aros, os ydynt yn teimlo y lies o ddwyn yn
mlaen waith yr Arglwydd, y gelwir yn uchel arnynt i gyfiawni

y ddyledsydd hon gyda'u holl galonau. Yr ydym yn dymuno
derbyn 3'chydig filocdd o bunnau yn DdegM-m, oddiwrth ein

brodyr goludog yn uniongyrchol, fel y cynnorthwyom jt ym-
fudiad gydag ef y gauaf hwn. Gwnaeth y Brif Lywyddiaeth yn
Seion drefniadau i ni ddefnyddio y Degymiad a dderbyniasom

y flwyddyn hon oddiwrth y brodyr, at chwyddo yr ymfudiad,.

fel y gellir cyfeirio llafur y rhai hyny a gynnorthwyir ganddo i

adeiladu y Demi, a'r gweithfeydd cyhoeddus ereill, wedi eu
mynediad i'r Dyffryn. Llafur dynion daionus a ffyddlon sydd
yn ofynol at adeiladu i fyny Seion a'i llesoldeb cyhoeddus, a
thrwy y callineb hwn gellir troi y Degymiad a delir yma i lafur

trwy anfon adref y Saint flyddlon, y rhai sydd yn aros y»
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•awyddus am gael gweithio tros lwyddiant Seion. Degymiad
«iddo y rhai hyny y sydd ganddynt foddion digonol at ymfudo
ar ol ei dalu, yw yr hyn y gelwir genym am dano, yn an-
nibynol o gyfraniadau a wnaed at Offrwm Trysorfay Demi; ac
yr ydym yn dymuno am i'r boll fath frodyr, a'r Llywyddion,
dyledswydd y rhai yw cynghori a dwyn y mesurau hyn yn
mlaen, adrodd i ni mor fuan ag y byddo modd ynghylch yr
hyn a allwn ni ymddibynu ar ei dderbyn, cyn neu yn fuan wedi
dibenu y tymmor ymfudol, fel y byddo i ni estyn ein gweith-

rediadau }m gyferbyniol.

Dichon na pharheir y fraint o gasglu y Saint gydag arian

Degymiad, pan y delo rhoddiad arian yn ofynol at orphen y
gweithfeydd &c, yr hyn yn fuan a fydd yr achos;$a daw
defnyddiau ereill yn anghenrheidiol yn lie llafur; gan hyny yr

ydym yn ymddiried y caiff pob ymdrech clodadwy ei wneyd y
gauaf hwn gan y brodyr at dalu Degymiad eu heiddo yn llawD,

fel y byddo iddynt deimlo eu hunain wedi cael gollyngdod,

metvn perthynas i hyn, ger bron Duw a cher bron eu brodyr.

AMRYWIAETHAU, &c.

Llongddryll:ad.—Hwyliodd y Hong Sir John Tayleur, 2200,

iunelli, o Liverpool, gyda 670, o bobl ar ei bwrdd, rhwng mor-

wyr, gan feddwl cloddio am aur, yn Australia : ond dydd Llun

diweddaf cododd gryn wynt, a'r Hong a aeth ar greigiau ger

Lamb's Island, arfordir Dublin Iwerddon, a drylliwyd hi yno.

Tybir i 420 foddi, ac achubwyd 250.

Yr "Arweinydd i Seion."—Mae y rhan gyntaf o hono

wedi dyfod o'r wasg, cynnifer ag a ddymuna yr ymfudwyr
eleni, a drwg genym ddweyd r ni fethu dyfod ag ychwaneg o

hono. Wrth y rhai a arosant ar ol, dywedwn, byddwch amyn-
•ddgar, a daw allan yn ei bryd i chwi.

Taliadatj o Ion. 21 hyd Ion. 28.—Dwyr. Morganwg, £1 15s.

g^T Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirehion a thaliadau,

i Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydfil.
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Rhif. 5.] CHWEFROE 4, 1854. [Cyf. VII.

Y DUW A ADDOLIR !—PWY YW?

Y pwysigrwydd o iawn ddeall yr athrawiaeth a gyhoeddir yn

y Millennial Star, cyf. sv, rhif. 48, a'n cymhell i wneyd y
sylwadau canlyuol, yn ychwanegol at y llawer a gyhoeddwyd

eisoes yn yr Udgorn, o waith O. Pratt, ynghyd a llawer o

fanau ereill, ar wrthddrych ein addoliad.

Yn ol a ddarllenwn ni, cyd-dystia holl ddadguddiadau yr

oruchwyliaeth ddiweddaf hon, a'r oil a ddarllenwn yn ysgryth-

yrau yr Hen a'r Newydd Destanientau, mai Duw yw yr unig

wir a theilwng wrthddrych addoliad pob creadur, yn y nefoedd

ac ar y ddaear; a chadarnheir hyn yn yr athrawiaeth gyfeir-

iedig uchod gan Brigham Young. Hyd yn hyn, ynte, nid oes

wahaniaeth ynghylch pwy yw gwrthddrych eu haddoliad,

rhwng Saint a sectariaid o bob math, mwy nag y sydd rhyng-

ddynt hwythau a'r Pabyddion, y Mahometaniaid, a'r Paganiaid

oil ar a welsom. Cyfaddefant oil mai Duw a geisiant ei addoli.

Eithr ynghylch pwy neu fath yw Duw, ceir llawer o wahanol

dybiau, pa rai a ymddangosant yn groes i'w gilydd. Creda y
mwyrif o'r Protestaniaid, fel y dywed yr Athenesian creed, nad

oes i Dduw " gorff, rhanau na nwydau." Eithr haera y Saint

y bod Duw, ie, '" Duwiau lawer," ac i bob un o honynt ei " gorff,

a rhanau o gorff," a " nwydau" hefyd. O herwydd y gredin-

iaeth hon, cyhuddir y Saint o fod yn addoli person neu berson-

au, a'u bod yn diraddio Duw i " fod ar lun dyn llygredig ;*

gelwir hyn yn "gabledd," er mai dyfyniad ysgrythyrol yw; *
5 [i»ris \g.
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haerir ein bod yn gwadu holl-bresenoldeb, hollwybodaeth, ae

hollalluogrwydd Duw, &c. Eithr ymdrechwn brofi mai cam-

gyhuddiadau hollol ddisail yw yr oil o'r uchod. serch y byddwn

wrtb wneyd byny, yn profi yn gelwyddog lawer o gymnjeriad-

au a tbeitlau, a honant gryn anffaeledigrwydd am eu gwirion-

edd ; megys, " OfFeiriaid," " Parchedigion," " Golygyddion," ac

" Awduron."

Yn y He cyntaf, haerwn ein bod ni yn credu ac yn addoli un

Duw, a dim ond un, a bod hwnw yn hollbresennol. yn hollwyb-

odol, " yr unig wir a'r bywiol Dduw," yr hwn oedd er pob tra-

gywyddoldeb, ac afydd hyd byth bytboedd, yn ddiddechreu ac

yn ddiddiwedd, yn anghyfnewidiol ynddo ei hunan, creawdwr

a cbynnaliwr pawb a pbob peth
; y Duw anweledig sydd yn

llanw pob man a hyny bob amser. Dyma y fath Dduw a add-

ola y Saint

!

Yn y lie nesaf, credwn fod Duwiau lawer, ac Arglwyddi

lawer, fel y dywed Paul, a chredwn yr oil o honynt, pe hyd y
nod yn ddirif, yn bersonau a sylweddau, fod Iesu Grist yn un o

honynt, ac fod yn anhebgorol er bod yn Dduw, gael corff an-

llygredig, " fel ei gorff gogoneddus ef;" nid yn unig corff

ysbrydol, ond hefyd "corff nefol," 8ef corff o gnawd ac esgyrn,

fel y corff hwnw a adgyfododd o'r bedd, a deimlwyd gan ei

ddyscyblion, a gerddodd i ben Mynydd yr Olewydd, ac a wel-

wyd yn esgyn i'r nef mewn cwmwl. Credwn mai yr un corff

fydd ganddo pan y dychwela, ac y senga yr un traed anfarwol

etto ar ben yr un mynydd, canys dywed Zach. xiv, yr adna-

byddir ef wrth y gweliau, neu 61 yr hoelion yn ei draed a'i

ddwylaw. Os cyfaddefir Ieau Grist yn Dduw, ac y bod ganddo

ef gorff, dyna gyfaddef personoliaeth neu gorffolaeth un Duw,

ac heb ymhelaethu am ereill, caniateir y gall ereill feddu cyrff

cyffelyb a bod yn Dduwiau, o herwydd y ffaith yna. Gallwn

ni nid yn unig gredu personoliaeth llawer o Dduwiau, ac addoli

" Yr unig wir Dduw ;" ond credwn hefyd yr anmhosiblrwydd

gydd i'r un o'r personau hyny serch bod yn Dduwiau, fod

mewn ychwaneg nag un man ar yr un pryd; na ddichon i

ddau o honynt fod yn yr un man ar unwaith, neu ar yr un am-

ser; eithr fod yn rhaid i bob un, bob amser, gael lie i'w berson

mewn gwaeder ; ac etto addolwn Dduw ag y sydd yn llanw pob

man a phob amser. Ac i ni nid ymddengys dim yn wrthdar-
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awiadol iV gilydd, yn yr oil a gredwn ar y pen hwn ychwaith;

mae yr oil yn ysgrythyrol. Dywedir " Duw, cariad yw ;" dy-

wedir hefyd mai " gwirionedd yw Duw;" etto nid dau Dduw.
Yn mhellach dywedir mai " goleuni yw Duw," nid y trydydd

Duw yw hwna, ond un Duw, a hyny o herwydd y gelwir y cyf-

lawnder o briodoliaethau y Duwdod, megys goleuni, cariad,

gwybodaeth, cyfiawnder, &c, yn Dduw. Y Duw hwn a addol-

wn, am y Duw hwn dealler i ni fod yn cyfeirio, pan yn son am
" hollbresennol Dduw." Yn yr ystyr hyn, ynte, gel'ir credu y
bodholl gredo y Saint am Dduw yn gysson, tra ereill a gam-

ddeallant yr ysgrythyr " Unig wir Dduw," " Myfi wyf wir

Dduw, ac nid oes Dduw arall ond myfi," a'r cyffelyb i wadu

personoliaethDuwiau, fel y gellir cyfaddef iddo hollbresennoldeb

yr hyn sydd anmhosibl i bersonoliaeth. Ond bawdd y gallwn

ni ddirnad y posiblrwydd i'r boll briodoliaethau hyn breswylio

mewn amryw bersonau, ac y gwnai y " Duwdod" hyn hwy yn

Dduwiau o ran eu personau, o herwydd eu bod yn breswylfa i

Dduw; er hyny, nid y personau a addolir, ond y perffeithderau

ag y sydd yn eu gwneyd hwy yn Dduwiau. Pe caniateid y
posiblrwydd o fod "Duw Dad," yn amddifad o gariad, neu o

gyfiawnder, yna ni fyddai yn wrthddryeh teilwng i'w addoli;

eithr o herwydd ei fod yn berffaith yn mhob peth, yna " ni

wna gam a gwr yn ei fatter," ac y mae yn drugarog a gras-

lawn ; ac yn " llawn gras a gwirionedd." Nid yw fod un per-

son yn meddu y perffeithrwydd hwn, yn rhwystro i arall

feddu cyfiawnder o'r unrhyw briodoliaethau ynddo yntau, mwy
nag y mae fod y naill yn gweled goleuni yr haul yn lleihau y
goleuni a wela arall ; neu i fod mwynhad y naill ddyn o un-

rhyw wirionedd yn rhwystr i arall, ie, ereill lawer i fwynhau

yr unrhyw wirionedd. Os gall dau berson daearol ar yr un

pryd feddu yr un gwirionedd, goleuni, gwybodaeth, a chariad,

a'u gilydd, a'r naill heb wrthweithio i'r Hall eu cael ; ac os

gallant felly oil gynnyddu yn mhob tin, paham ar nad all yr

boll briodoliaethau hyn, yn y cyfiawnder o honynt, breswylio

mewn ychwaneg nag mewn un person nefol ar yr un pryd ? 0»

felly, gan mai y cyfiawnder hwn yw Duw, dyna " Dduwiau

lawer." Megys nad yw gwirionedd yn amryw, o herwydd ei

fod mewn amryw demlau, ond yn un gwirionedd, pe preswyliai

mewn miliynau o fanau ; felly Duw un yw, er ei fod yn mhok
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peth, trwy bob peth, a chyn pob peth ; ac er mai yndtfo ef y
mae pob peth yn bodoli. Gelwir y person yn Dduw, nid o her-

wydd ei sylwedd, ei lun na'i faintioli, ond o herwydd perffeith-

rwydd y sylwedd hwnw. Y person yw y babell, a Gtvirionedd

yw y Duvv a breswylia y babell bono. Yr un mor bawdd ag y
o gellir amgyffred y gall gwirionedd fod yn raeddiant miliynau o

bobl ar yr un pryd, y gellir amgyffred y posiblrwydd i'r eyflawn-

der o bob gwirionedd breswylio mewn miliynau o bersonau per-

ffaith, ac etto fod ond nn gwirionedd. Gan y dichon gwirionedd

fod yn hollbresennol, yna y mae Duw yr hwn sydd wirionedd

yn holl bresennol. Gan y dichon un person perffaith wybod

pob peth, yna gall arall fod yn hollwybodol, pan yn gwybod yr

urt" pob peth;" ac felly y gall personau dirif wybod yr "un
pethau," heb leihau gwybodaeth eu gilydd, ac felly mor bell o

fod amryw bersonau yn meddu y cyflawnder o Dduwdod yn

gwneyd mwy nag un Duw;—hollohgroes yw'r ffaith: canys

gan mai un yw gwirionedd, nad oes fwy nag un goleuni, un

cariad perffaith, un cyflawnder. &c, yna nid oes ond un Duw.

Am fod y Duw hwn yis preswylio mewn amryw demlau llef-

ara wrthym fel pe bai amryw Dduwiau; gwir hyn gyda

golwg ar amrywiaeth ei drigfanau, neu demlau, neu bersonau

ag y preswyliaynddynt; eithr ni ddichon fod mewn un ystyr

arall. Lie bynag y ceir cyflawnder o'r priodoliathau hyn yn

bodoli mewn person, dyna Dduw ; ac er fod miliynau o honynt,

etto y maent oil yn ogyfuwch mewn gallu a'u gilydd, nid

oblegid eu bod rhyngddynt oil yn hollalluog, ond y bod pob un o

honynt yn hollalluog. Maent yn ogyfuwch mewn gwybodaeth,

nid am eu bod rhyngddynt oil yn gwybod pob peth, ond o

herwydd fod pob un yn gwybod pob peth a wyr y Hall a'r oil, a

phob peth a ellir ei wybod. Gan hyuy etto, meddwn, un

Duw ydynt oil, o herwydd mai un yw yr holl briodoliaeth-

au hyn. (Tw bvrh.au.)

LLYTHYR AT Y GOLYGYDD.

Pi/le, lonaivr 26, 1854-

Anwyl Frawd Jokes,—Crefaf eich caniatad i osod y llinellau

canlynol mewn rhyw gongl o'ch Udgorn soniarus, gan obeithi<$
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y bydd yn fendith i'r gonest eu calonau yn rahlith y Bedydd-

wyr; a'r achos i mi gyfeirio atynt hwy ydyw i mi gref-

ydda gyda hwynt, am yn agos i wyth mlynedd, gan ym-
drechu ymdrech deg am y bendithion sydd addawedig yn y
Testament Newydd, ond y cyfan yn ofer ; ac felly y mae gyda

yr oil a adwaen i o honynt.

Wedi i mi broffesu am yr amser crybwylledig, clywais Saint

j Dyddian Diweddaf yn pregethu, ac yn addaw y derbyniwn

dystiolaeth o'm cymmeradwyaeth gyda Duw, os ufyddhawn i

orchymynion Iesu Grist. Gwnaethym felly gyda y dyben o gael

prawf ai gwir eu hawddewid ; ac yn awr. yr wyf yn diolch i'r

Arglwydd am y fraint a gefais.

Bellach, ymdrechaf ddangos i'm hen frodyr a'm chwiorydd,

a phawb, y gwahaniaeth sydd rhwng crefydd y Bedyddwyr

ag eiddo Saint y Dyddiau Diweddaf.—Pan gyda y Bedyddwyr,

yr oeddwn yn ofni nad oedd neb o honom yn iawn gredu yn Iesu

Grist, fel y dylasem; ond gyda y Saint, yr ydytn yn gwybod,

o herwydd i ni dderbyn yr addewidion yn ol ei air. Pan gyda

y Bedyddwyr, yr oeddem yn gofidio rhag ofn ein bod heb

edifarhau am ein pechodau, a hyny am nad oedd genym un

prawf o'n cymmeradwyaeth ger bron Dnw; ond gyda y *Saint,

gwyddom hynny a gallwn ddywedyd Abba, Dad. Pan gyda y
Bedyddwyr, trwmlwythog oeddym yn barhaus, am fod ein

pechodau yn aros heb nn gair o gysur gan neb, o'r Gweinidog

hyd i'r aelod gwanaf yn y frawdoliaeth; angeu, y bedd, a'r

farn a gyhoeddid o hyd, yn ddychryn ac yn arswyd i bawb
;

ond gyda y Saint, gwyddom fod ein pechodan wedi eu maddeu,

a hyny trwy i ni ufyddhau i'r ordinhad o fedydd er maddeuant,

yn cael ei gweinyddu gan was i Dduw, a'r offeiriadaeth sant-

aidd yn ei feddiant. Pan gyda y Bedyddwyr, yr oeddem yn

dymuno am yr Ysbryd Glan ; ond gyda y Saint, gwyddom ein

bod wedi ei dderbyn, yn ei wahanol ddoniau, trwy arddodiad

dwylaw Henuriaid Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Di-

weddaf. Pan gyda y Bedyddwyr, credem mai y Bibl yw yr

Efengyl; ond gyda y Saint, gwyddom nad yw yr " Efengyl

mewn gair yn unig, eithr hefyd mewn nerth, ac yn yr Ysbryd
Glan, ac mewn sicrwydd mawr.'' Gyda y Bedyddwyr yr oedd-

ym yn meddwl ac yn gobeithio y bod genym grefydd yn ein

meddiant, gan ofni nad oedd genym ddim
; ond gyda y Saint,
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gwyddom ein bod wedi cael gafael ar drysor y trysorau, ar y perl

anrnhrisiadwy, ac ar y trysor mewn llestri pridd, yr hwn sydd

yn dwyn bywyd ac anllygredigaeth i oleuni, yn ein hoes a'n

dydd ni. Pan gyda y Bedyddwyr, yr oeddem yn credu mai

anfon dynion i'r ysgolion a'r colegau oedd ofynol i'r dyben o

gael pregethwyr; ond gyda y Saint, gwyddom nad yw neb i

gymmeryd yr anrhydedd hwn iddo ei bun, heb ei alw gan

Dduw, megys Aaron. Pan gyda y Bedyddwyr, ac yn gweddio

am Iwyddiant yr Efengyl, dywedem " O Arglwydd gwawrio

a wnelo y boreu, pan y byddo i'r angel ehedeg ynghanol y nef,

a'r Efengyl dragywyddol ganddo, i Efengylu i'r rhai sydd vn

trigo ar y ddaear;" ond gyda y Saint, gwyddom fod yr angel

hwnw wedi ehedeg ac efengylu i Joseph Smith, ar Gyfandir

America: a gallaf finnau dystio y caiff pob dyn wybodaeth o'r

pcthau uchod iddo ei hun, os bydd iddo wneyd fel y gwnaethym

i fy hunan ; a gallaf dystio hefyd, y bod dynion yn awr, yn

mhlith cenedl y Cymry, ac awdurdod ganddynt o'r uef i wein-

yddu ordinhadau yr efengyl :—sef pregethwyr Saint y Ddddiau

Diweddaf. Yr wyf fi yn un o'r Saint, er ys yn agos i saith mlyn-

edd ; ond yn lie teimlo yn flin i mi fyued atynt, blin ydwyf na

buaswn yn myned atynt yn gynt, fel y buasai i mi felly gael y
fraint, o wneyd mwy tros Ddaw a'i Eglwys. Llawer o bethau

yn yehwaneg a allwn eu dywedyd, eithr pallai amser i mi

fynegi am yr holl fendithion a dderbyniais er pen ddaeth-

ym i'r eglwys hon; a dymunaf ar i bawb beidio a churo

yr awyr mwy, ond dyfod i'r fan y mae goleuui gwybodaeth

i'w gael.

Yr eiddoch &c,
John Bowen.

COFNODION CYMMANFA GYFFKEDINOL

Eylwys lesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, a gynnaliwydyn

y Tube) nad, Dinas y Llyn Halen Favor, gan ddechreu Hydref 6,

1853, am 10 o'r gloch yn y boreu. Y Llywydd Buiguam

Young yn llywyddu.
[Paibail o duel. 44 )

Pan alwyd am y pleidlais, cytunwyd yn unfrydol i gynnal y
Brif Lywyddiaeth, ynghyd ag holl Gorwmau yr Eglwys; ac
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etholwyd John Young, o Ddinas y Llyn Halen Fawr, Enos

Curtis o Hobble Creek, Samuel Alger o Ddinas y Llyn Halen

Fawr, James Lake o Ogden, William Cazier o Nephi, Elisha

H. Groves o Cedar, ao Emer Harris o Provo, oil i fod yn Batri-

archiaid yn Eglwys Crist. Darllenwyd enwau pedwar ar bym-

tbeg ar hugain i ffurflo sefydliad ar lanau yr afon Green, a

phleidleisiwyd iddynt gyflawni y genadwri hono; a darllen-

wyd wyth a phedwar ugain o enwau y rhai a neillduwyd i

fyned ar amry wiol genadiaethau, o dan gyfarwyddyd yr Hen-

uriad Parley P. Pratt.

Yr Henuriad John Taylor a eglurodd fod Mormoniaeth yn

cynnwys pob peth da, yn y byd hwn ac yn y byd a ddaw. Yr

ydym yn dechreu canfod allan ein bod yn ddaearol, o'r ddaear y
daethom, mae ein teimladau yn glynu wrthi, ni a ddychwelwn

i'r ddaear pan y byddom feirw, a phan y deuwn allan yn yr

adgyfodiad, bydd hyny megys bodau anfarwol i breswylio ar

ddaear nefol ; hi a gaiff ei hadnewyddu, ac felly y caiff y bobl

a breswyliant ami. Y mae yn ddymuniad naturiol i ni fedd-

iannu y ddaear, ac am hyn dodwyd miloedd o bersonau yn isel,

mewn trefn iennill mcddiant,o honi, ond yr lachawdwr a add-

awodd mai y rhai addfwyn a'i hetifeddant.

Os nad yw Duw yn anrhegu bendithion ar ddynion, eu dys-

gwyliadau ydynt ofer; ac oferedd yw yr anrhydedd a gai»

dynion ei gasglu iddynt eu hunain. A oes yna unrhyw berson

a all nodi allan i mi yn mha le neu yn mha fan y cyfarfuasant

erioed gyda dosparth o bersonau a fedrent draethu egwyddor-

ion cyntaf yr Efengyl, er iddynt eu darllen yn y Beibl? Dim
un, hyd nes i'r henuriaid eu mynegi iddynt.

Yr Offeiriadaeth ydyw yr unig reolaeth gyfreithlawn ar y
ddaear, a'r holl genedloedd a gant etto ymddarostwng iddi,

oblegid y mae i deyrnas Dduw gael ei hestyn dros yr oil ohoni;

nid trwy gleddyf, neu dywallt gwaed, eithr gyda doethineb,

gwybodaeth, egwyddorion y gwirionedd, y dadguddiadau o'r

bydoedd tragywyddol, a gallu yr offeiriadaeth.

Dyma lie mae pen ffynnonell dealltwriaeth, a'r personau a

wyddant y modd i hyfforddi cenedlaeth, neu deyrnas er eu lies.

Yn awr mae y drws yn agored fel y gallo rhai o'r cenedlaethau

gael eu llesoli a'u cyfarwyddo, a phan y cawn fyned trwy y
gwaith o anrhegu cymmwynasau i drigolion y ddaear, ni a
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gawn fyned i gysgu at ddechreu ar ddyledswydrlau eangach c

lawer, a chawn arglwyddiaeth fwy pan yr adnewyddir y

ddaear.

Llawer o bersonau sydd nad ydynt foddlon gyda'r sefyllfa y
maent }

rnddi, ac yn dymuno cael bod rywbeth yn uwch: gadawer-

i mi eich hysbysu, y mae offeiriad neu athraw ag y sydd yn
mawrhau ei alwad, yn llawer gwell nag apostol nad yw yn

ei mawrhau, &c, &c.

Y Llywydd Young, ar ddiwedd y Gymmanfa a lefarodd, yn

mhlith addysgiadau ereill, a ganlyn :

—

Bwyllysiwyf i Saint y Dyddiau Diweddaf wrandaw ar y
cynghor a dderbyniasant o amser i amser, ac yn neilldaol ar y
cynghor a roddaf yn awr i holl Saint y Dyddiau Diweddaf yn y
ty hwn, yn nyffrynoedd y mynyddoedd, ac i'r oil ag ydynt yn

wasgaredigyn mhlith cenedloedd y ddaear; yr wyf yn gofyn un
peth oddiar eich dwylaw, a hyny ydyw> i fyw eich crefydd

dydd wrth ddydd.

Y grefydd a broffeswn ydyw crefydd yr Arglwydd Iesu

Grist; crefydd o ddadguddiad, gweinidogaeth angylion, a gallu

Duw ar y bobl, trwy ordinhadau Duw. Ey nghynghor i'r holl

Saint ydyw, i fyw eu crefydd. ' Os gwnant, byddant fyw yn

wyliadwrus, yn llawn gweddi, ac yn ostyngedig ; a bydd i'w

calonau gael eu cyflenwi gyda thosturi y naill un tuag at y Hall.,

a hwy a geisiant wneyd daioni trwy holl ddyddiau eu bywyd-

au; aphanybyddo i ddrwg gael ei gyflwyno iddynt, liwy a

ochelant y drwg hwnw, ac a lynant wrth yr hyn sydd yn un-.

iawn gerbron yr Arglwydd ; os amgen hwy a ddygant warth

arnynt eu hunain, a dianrhydeddant eu crefydd. Hyn
ydyw fy nghynghor i'r holl Saint ; ac yr wyf yn ewyllysio i

chwi ei gludo o'r Gymmanfa hon i'ch cymmydogion, a'i was-,

garu ar led trwy holl Eglwysi y Saint, ar wyneb yr holli

ddaear. Byddwch fyw y grefydd a broffeswch.

Nid wyf yn gweled anghen myned trwy ffurf neillduol, neut

ddefod, wrth ddwyn y Gymmanfa hon i derfyniad ; a dywedaf,,

gohirir y Gymmanfa hon hyd y lOfed dydd yn Ebrill, 1854.

Bendithiwyd gan y Llywydd Young.

Thos, Bullock, Ysgrifenydd y Gymmanfa,

Cyf. Robyx Ddl\
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Yr Ymfodiad Pressenol.—Calonogodd Iesu Grist ei ddys-

eyblon, pan yn bruddion oblegid ei fod yn eu gadael, gan ddy-

wedyd mai buddiol iddynt hwy oedd ei fyned ef ymaith, am

Bad allai roddi iddynt ei bresennoldeb personol mewn mwy nag

un lie, ar yr unrhyw enyd ; befyd, am yr anfonai ef y Dydd-

anydd atynt, wedi ei esgyniad, a bod gyda hwynt felly, 11©

bynag yr ymgynnullai ond dau neu dri yn ei enw; ac am y

parotoai efe le iddynt hwy, ar ol ei fyned at y Tad.

Anwyl Saint, buddiol i chwithau ydyw i'ch cyfeillion, eich

perthynasau, eich brodyr, a'ch chwiorydd fyned tua Seion, am

y parotoant le i chwi; ac am y bydd yn eu gallu i gyfranu

mwy yno, nag yma, o'u heiddo at gludo y rhai tlodion o honoch

attynt i'r wlad lie yr aeth eich bryd iddi er ys Uawer o amser

cyn hyn. Na thristaer chwi yn herwydd colli cymdeithas eich

anwylion tros dro, a chwi yn gwybod ddarfod i'r Iesu ddy-

wedyd gwirionedd wrth ei ddyscyblion; canys y mae y Dtdd-

anydd gyda ni yn Nghymru, megys a chyda y Saint ereill, yn

mhob man, o amgylch ogylch byd o ddynion.

Naymollynged eich meddyliau i drallod, wrth fyfyrioam y ty-

wydd a'r tymhestloedd a ddichon gyfarfod, neu a ddichon beidio

cyfarfod y Saint sydd yn ymfudo eleni. Gwr boneddig, wrth

weled ei ferch ieuangc yn gwenu, ac yntau yn euro yr awyr

gyda chleddyf, yn yrunystafell a hi, a ofynodd ai nad oedd ami

ofn:—hithau a'i hatebodd nad oedd, gan ychwanegu, "Ond yn

Haw fy nhad mae y cleddyf !" Cofiwch, Saint, fod yr hoil elfenau

tan reolaeth Haw eich Tad chwi: nid oes megys Duw y Saint,

yr hwn sydd yn marchogaeth y nefoedd yn gymhorth i chwi,

a'r wybrenau yn ei fawrefld: eich noddfa yw Duw tragyw-

yddol, ac oddi tanodd y mae y breichinu tragywyddol.

Casgliadau arianol y sectariaid sydd gan amlaf, i dalu cyf-

logau eupregethwyr; eithreieh cyfraniadau chwi awneir er lies
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eyfiredinol yr holl eglwys, fel y caffo yr hen, yr amddifad, a'r

methiedeg fyned i Seion, trwy gynnorthwy eich haelioni, a

mwynhau yno gysuron y duwioldeb a fedd addewid o'r bywyd
y sydd yr awrhon, ac o'r hwn a fydd.

CYMMANFA MERTHYR.

CKVNODEB O'K HYK A WNAED AC A DDYWEDWTD YN T GTM-

MANJA CCHOD.

[Parhad o dud. i:> ]

Ab ol i'r Llywydd D. Jones annog y gwrandawyr i gadwyn eu

cof y sylwadau a gynnygiwyd i'w hystyriaeth, gan y Llywydd
S. W. Richards, o Liverpool. Pleidleisiwyd yr Henuriaid Wm.
Jones, a John Jones, yn Gynghorwyr i'r Llywydd D. Jones; yr

Henuriad William Sims, yn Ysgrifenydd ; a'r Henuriad

Robert Parry, yn Henuriad Teithiol, y Gynnadledd lion. Yna,

galwyd ar i'r Ysgrifenydd adrodd nifer y swyddogion a'r aelod-

au a berthynant i'r Gynnadledd hon; a chafwyd eu bod yn

1930, ac arwyddion amlwg y bod cynnydd mawr gerllaw.

Y Llywydd D. Jones, a annogodd y Saint i ymdrechu am gael

bob un ei ddau o bersonau i'w bedyddio gyferbyn a'r Gymmanfa
nesaf a gynnelir yn Merthyr. Cynghorai hwynt i fyw bob

atnser yn yr Ysbryd; nid dyfod i'r cyfarfodydd i chwilio am
Ysbryd Duw, eithr dyfod i'r cyfryw a'r Ysbryd Glan gyda

hwynt ; ac am i bob un ddyfod i bob oedfa yn gyfan, a'i galon

gydag ef, fel y byddo pob cwrdd, a phob calon sant yn y cwrdd,

wedi eu llenwi a chariad gwresog a thanllyd yn mhlaid y gwir-

ionedd, gan rodio yr un ffordd santaidd, yr hon sy'n arwain

ufyddion yr Iesu i'r bywyd tragywyddol.

Wedi eu cymhell i ddiwyd ymdrechu tros eangu eylchrediad

y Star, yr Udgorn, a'r llyfrau ereill ag ydynt yn perthyn i'r

Eglwys ; terfynwyd y cyfarfod boreuol, gyda bendithiad gan y
Llywydd W. S. Phillips.

Dechreuwyd y cyfarfod prydnavnol am hanner awr gwedi

<dau o'r gloch, trwy ganu, a gweddi gan yr Henuriad Thoma*
Giles, Tredegar.

Y Llywydd D. Jones, a ddeisyfodd ar i'r Saint ymdrechu

byw yn unol a'u crefydd; i ni oil ymdrechu ystyried am yr hyn
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a fuom, yn ein cynfodoldeb yn myd yr ysbrydoedd; am yr hyn

ydyin yn awr, megys plant i Dduw, trwy fabwysiad, yn gan-

lynol i'r ufydd-dod a roddasom, ac a roddir genym i'r efengyl,

yn ei hordinhadau, ac yn mha bethau bynag a orchymynodd

Crist i ni eu cadw; ac am yr byn a fyddwn, trwy ras Duw,

ond i ni barhau yn ffyddlon, gan ymdrechu cyrhaedd i fod

yn Dduwiau gogoneddus mewn gwynfyd tragywyddol.

Y trysor goreu, yn fwy ei werth na'r oli o bethau daear i gyd

yn un, ydyw y gwirionedd ; cyflawnder y gwirionedd yw yr

hyn y dylem ymegnio yn ddiwyd a pharhaus am ei gael, o

herwydd mai dyna yw y peth a'n gwna, trwy gynnyddu mewn
daioni, yn dduwiau, yn Dduw debyg, am byth bythoedd: gan

hyny, y gwirionedd a ddylai fod prif wrthrych ein hymchwil-

iad, prif nod ein hymgais, a chyfoeth penaf ein dewisiad, a'i

addoli hefyd, oblegid mai y gwirionedd, mewn pob anfeidrol ber-

ffeithderau yn un, yw y gwir a'r bywiol Dduw.

Carwn Dduw, am mai Duw y gwirionedd ydyw ef ; a charwn

ein gilydd,nid yn herwydd ein personau na'n meddiannau, eithr

yn herwydd ein tebygolrwydd i Dduw, perchenogydd pob an-

feidrol berffeithrwydd y gwirionedd. Hyderwyf i chwi ddyfod

yma oil i'r dyben o wrando, cofio, myfyrio, ddeall, a gwneyd yr

hyn a gais y gwirionedd genym. Yr ydym yn marchnadfa y
gwirionedd, ac ond i ni farchnata yn gall, trwy ymgyrhaedd at

y gwirionedd, a'i roddi mewn grymus weithrediad, nyni a awn
oddi yma ar ein hennill. I'r dyben o ennill llesoldeb y gwir-

ionedd, nyni a ddylem ymlid ymaith bob malais, cenfigen, a

chaledwch yn erbyn personau, a phob peth, gan roddi o honom

bob He i dderbyn y gwirionedd, yn ysbryd y gwirionedd; ac yr

elom yn mlaen, yn nerth y gwirionedd, o ffydd i ffydd, o ras i

ras, o nerth i nerth, ac o lawenydd a gorfoledd, hyd i lawenydd

a gorfoledd annherfynol; pryd y cawn, nid yn unig dderbyn

llawenydd, ond myned yn mhellach bellach i mewn, yn, ac i

orlawnderoedd y llawenydd di eithafoedd.

Yr Henuriad James Linforth, o Liverpool, a ddywedodd, Da
yw genyf weled y Saint, yn Merthyr, unwaith yn ychwaneg;

eithr cyfyugaf fy sylwadau i gylch bychan. Dylai yr Henur-

iaid deimlo yn dra diolchgar am y goleuni sydd ynddynt, gan

ymdrechu dwyn y goleuni, mewn ysbryd cariad, at y rhai sydd

hyd yn hyn mewn tywyllwch, a bod yn ofalus am beidio tynu
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tai y sectariaid ar eu penau hwynt, hyd nes dangos iddynt

adeilad well eglwys Iesu Grist, o Saint y Dyddiau Diweddaf.

Dylynwn ein braint o alw ar Dduw am ei fendithion y rhai

y gwyddom ein bod yn eu derbyn, yn y cyflawniad o'n dyled-

swyddau; a phwy sydd a chanddynt gan gryfed annogaethau

i ddyfal barhau, mewn gweddiani? Canys yr ydym ni yn

gwybod mai arferiad Dnw ydyw gwrando ac ateb ein gweddiau.

Mae yr Eglwys yn aralwg gynnyddu mewn pob gras a

dyledswydd; fel mai mawr yw prydferthwch doniau yr Ysbryd

Glan yn ein plith, mewn ychwanegiadau o fendithion yn feu-

nyddiol. Daethym i'r eglwys hon bedair blynedd-ar-ddeg yn ol;

a'r cynnydd sydd eglur er gwell, bob blwyddyn yn olynol.

Mae ein breintiau yn ll'iosogi mewn nifer a grymusderau, a

lliosogant hefyd gyda chynnydd yn dragywyddol; gan hyny,

gweddai y bod ein hymdrechiadau ninnau ar eu cynnydd yn

wastadol am oleuni gwybodaeth, ac am ryddhau caethion tyw

yllwch anwybodaeth trwy y byd cyfoll; gan brysur ymgyrliaedd

at yr amser, y bydd gwybodaeth o'r Arglwydd yn llanw y
ddaear, fel y toa y dyfroedd y mor.

Y Llywydd D. Jones, a ddymunodd am i'r Saint oil ystyried

yr anghenrheidrwydd sydd o undeb, gyda gwaith Duw: fod

anghen, nid yn unig o undeb cariad at ein gilydd, ac undeb i gyd

weithredu yr hyn a weithredom, ond hefyd o ddeall mai unol-

iaeth ydyw yr oil o waith Duw o'n hamgylch, ac ynom, a

thrwyddom ni. Ystyriai yr apostol, fod rhoddi arian heibio,

ar y dydd cyntaf o'r wythnos at wneyd daioni, yn beth mor

anglienrheidiol a rhyw ddyledswydd grefyddol arall. Ehyw eiriau

arferol gan ddynion, er gwahaniaethu rhwng y pethau y soniant

am danynt ydyw tymmorol ac ysbrydol, anianol a moesol: gyda

Duw nid oes pethau anianol a phethau moesol, nag iachawd-

wriaeth dymmorol ac iachawdwriaeth ysbrydol: canys un ydyw

ei iachawdwriaeth ef ; ac felly, er y gwahanol enwau sydd ar y
pethau a geisir genym, y gweddai i ninnau ddwyn ein holl am-

rywiol ddyledswyddau i undeb siriol mewn llawn gweithrediad.

Gan liyny, na feier arnom am ddywedyd y dylem fod yn fywiog

o blaid cynnorthwyon arianol teyrnas Iesu Grist: eithr godd-

efer i ni eich annog i bob diwydrwvdd at gefnogi y Gymdeithas

Ymfudol Barhaus. Yn ein cyssylltiad a'r Gymdeithas hon, ni

ddylai teimladau personol na lieol gael ein dylamvadu. Ein
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cyfraniadan ydynt roddion gwirfoddol at ymfudo y Saint oil

allan o Babel i fyned tua Seion: Prif Lywydd yr Eglwys

ydyw Llywydd y Gymdeithas Ymfudol Barhaus; ac yn ei

ddwylaw ef. a'i gyd swyddogion y byddai yn oreu i ni adael ei

rheoleiddiad; yrighyd a'r dull addasaf o ddwyn effeithiau ei

gweithrediadau oddiamgylch, gan bennodi pwy sydd i gael

myned yn awr ac etto Daioni cyffredinol, a gwneyd lies, er.

iachawdwriaeth i'r holl Saint, heb esgeuluso cymmaint ag un

yn pen draw ydyw ei holl amcan; gan hyny, rhesymol ydyw i

ni oil gydweithio a'n gilydd er buddioli ein gilydd oil ynghyd.

Y Saint ydynt dra haelionus yn Seion, i'r dyben o'n cael

atynt; a bydded i ninnau fod yn dra haelionus yma, er mwyn
ein myned yno, i fwynhau eu cymdeithas, ac i brofi y rhyddid a'r

bendithion sydd yno ganddynt hwy yn ein haros ni. Cludodd

haelionusrwydd y Gymdeithas Ymfudol gannoedd o Saint tlod-

ion, a'r rhai hyny yn dyblu eu nifer i tyned tua Seion, bob yn

ail flwyddyn. Mae goleuni wedi gwawrio yn y gorllewin!

Ymddeffrown, ninnau; canys y mae'r Gymdeithas famol hon am
ein cymmeryd yno oil yn ei chol gynnes.

Edryched llywyddion canghenau y Gynnadledd hon, eu bod

yn cyrlawni eu dyledswyddau at y byd. Gan eichbod yngwybod

y gwirionedd, tystiolaethwch y gwirionedd er annog ereill i

ufyddhau, fel y caffont hwythau afael ar y gyffelyb wybodaeth.

Chwilier am leoedd i bregethu: a thueddwch y bobl, trwy eich

ymddygiadau caruaidd, i gredu mai chwi ydych eu cyfeillion

goreu ; a gwneled pawb o honoch eich goreu tros ledaeniad a

derbyniad llyfrau yr eglwys, y Star a'r Udgokn : po lliosocaf eu

derby nir, rhataf euceir: bydded i ni oil gyd-ymdrechu fel y
mwyhaer ac yr amlhiier offerynau goleuni gwybodaeth gogon-

iant Duw
,
yngwyneb Iesu Grist, trwy bregethu a darllen, ac

ennill ereill i wne;, d hyny hefyd yn olynol. Byddwn fyw a'n

cydwybodau yn Ian, a gwnawn ein dyledswyddau fel y cyf-

awner gweddi Crist, " Gwneler dy ewyllys, megy-s yn y nef,

felly ar y ddaear hefyd.

Y Llywydd John Davis,—Tebygol mai dyma y tro olaf i mi

gael dywedyd gair wrthych, mewn Cymmanfa yn Nghymru.

Buom gyda chwi yn y swydd sy genyf, oddeutu pum mlynedd;

yr wyf yn ceisio edrych yn ol i sylwi ar a wnaethym, a chan-

fyddaf yr ymdrechais o blaid eich lies, heb dderbyn wyneb
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uudyn. Gwnaethym a ellais i ddywedyd ac i ysgrifenu pethau

da; ac ymdrechais hefyd i roddi esiampl dda o'ch blaen, mewn
bucheddu, yr un fath ag mewn addysgu ar air ac ysgrifen. Yr

wyf yn awr, ar fyned i Seion; a dyruunwn, cyn ymadael, eich

annog i gofio am y tlodion, ac i wneuthur holl ewyllys yr Ar-

glwydd, gan ufyddliau o honoch i gynghorion daionus ei weision

ef. Ai nid yw cofio am a fwynhasom yn ennyn llawenydd

ynom; ac onid yw hyny yn ein cymhell i fyned yn mlaem

gyda mwy diwydrwydd nag erioed? Mae anmherffeithderau yn

mhawb, ac yn y goreu o honom ; eithr rhoddwn ein hymddiried

yn yr offeiriadaeth, ac yn yr Ysbryd Glan ; fel y cymmero

bywyd adnewyddol le, y byddom un, ac y byddom nas gellir

ein gwabanu; ond a'n cariad at ein gilydd, ac at Dluw,ar ei

gynnydd, byd nes ein casgler oil at ein gilydd i Seion. Yr wyf

fi ar ddystewi—y mae fy nghalon yn hollol ddi elyniaeth tnag

at bob dyn—nid wyf yn gwybod am un gelyn—ac yr ydwyf yn

ewyllysio i cbwi bob lies o hyn allan hyd byth. Yr ydym yn

blant i'r un Tad—brodyr a chwiorydd ydym—dichon y cawn

weled ein gilydd etto yn Seion. Bendithier chwi Saint—

gwasanaethwch yr Arglwydd, mewn ffyddlondeb ; a pharhewch

frodyr a chwiorydd hyd y diwedd. Ai ni chawsoch Ysbryd yr

Arglwydd, ai ni chawsoch o'i ddoniau annhraethol ef?—Do;

gan hyny parhewch i ddylyn pob cynghor a phob gwaith da; a.

pharhau ydyw fy mhenderfyniad innau.

Dichon, frodyr, y buom yn drwsgl; eithr buom yn ddidwyll.

Dymunaf am i chwi gael Ysbryd yr Arglwydd yn ehelaeth,

a chyffroer ac adfywier chwi mewn pob rhinwedd. Bydded

Blwyddyn Newydd dda, i chwi Saint, a phob blwyddyn yn

well- well hyd. Edrychwch yn mlaen; ac os rhaid dyoddef

ychydig, cofiwch y dwg ein Tad tragywyddol bob gweithred i'r

amlwg.

Yr Arglwydd a'ch bendithio chwi oil.—Yn iach Saint.

—

Gweddiwch troswyf ; a minnau a weddiaf hefyd trosoch chwi.

Gwnaf ;
gweddiaf tros yr holl Saint. Yr Ysbryd Glan a fyddo

ynoch a'i dangnefedd arnom ni oil. Ffarwell frodyr: a Duw a

fyddo gyda chwi a minnau, trwy Iesu Grist. Amen.

Y Llywydd Jones, a grybwyllodd ddarfod iddo yntau ganu yn

iach, a dychwelyd yma yn ol'; a dichon, pan yr a. etto oddi

yma y bydd rhai o'r Saint sydd yn myned i Seion y tro hyn,
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yn ei gyfarfod ef ar y ffordd, gan ddychwelyd, hwythau hefyd,

i lafurio llafur cariad yn ngwlad eu genedigaeth.

{Tiv harhau.)

ARWYDDION YR AMSERAU.

Talwyd miloedd o bunnau am adeiladu Gweithdai i'r tlodion

yn y deyrnas hon; a thelir miloedd o bunnau, yn flynnyddol, i

arolygwyr, ysgrifenyddion, a dirprwywyr, am broffesu edrych

ar fod y tlodion yn cael ymgeledd ac ymborth; er hyny, marw
o newyn y mae llawer ; a chj'hoeddwyd yn y Papyrau new-

yddion diweddar, i rai drengu o eisiau bwyd, hyd yn oed ar

riniog ty a godwyd i'w diogelu rhag newyn! Yn Utah, ma©
gan y Saint lawnderau o ddanteitbion; a'r weddw, yr amddifad,

a'r methcdig yn cael cystadl cynnaliaeth oddiwrth y Degwm,
ag a fwynbeir gan y rbai sydd yn talu y cyfryw.—Mae yn y
wlad hon brinder cyflog, sefyll allan am fwy cyflog mewn rbai

manau, a phrinder gwaith mewn lleoedd ereill; tra yn Utah
ceir digon o waith a chyflog, ond prinder gweithwyr ; tir-

oedd ydynt yma brinion a drudfawr, ac yno helaethion a rhad:

Utah sy gyfaneddle heddwch, iechyd, a chysur; ond Ewrop
sydd yn llawn rhyfel danllyd, clefydau, a pheryglon. Rwssia

sydd hyd hyn yn gwrthod y cynnygiadau am heddwch; a

thebygol yr ystyrir mynediad llyngesau Lloegr a Efrainc i'r

M6r Du yn weithred elyniaethus; cynnwys ei Phapyrau new-

yddion frawddegau ffyrnig yn erbyn Lloegr. Dyoddefodd Rws-
sia ddyrnod drom yn y frwydr a ymladdwyd gerllaw tref. j'n

cynnwys 2000 o dai, o'r enw Kalafat: lladdwyd yr oil o un
catrawd y Rhych-ddrylliau; ac ni ddiangodd ond 465 o un
catrawd y gwaywffyn heb eu lladd. Twrci, er yn llai ei man-
teision yw y trechaf hyd yn hyn ; a daeth catrawd o eossacks,

o gymmydogaeth y Mor Gwyn i'w cynnorthwyo yn ddiweddar.

Gorthrechir Poland, gan Rwssia, trwy ei gorfod i anfon ei meibion

o 18 hyd i 40 eu hoedran i wisgo arfau rhyfel. Cynnygiodd

y Mohammed, Twrci, bob tegwch unol ag anrhydedd cenedl at

gael heddwch, gwrthododd (y Cristion?) Rwssia, bob cyn-

nyg, gan ymgynddeiriogi fel blaidd yn erbyn pawb a feiddiant

anghytuno a'i ormes, ei drais, a'i gamwri; modd bynag, collodd

Rwssia 5000 o wyr, mewn brwydra ymladdwyd yr 8fed o'r mil
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diweddaf: a chollodd luoedd yn mrwydrau y 6, 7, 9, a 10 o'f

mis ; a throes tros 500 o filwyr Wallachia at y Tyrciaid.—Bu i

amryw ofFeiriaid eglwys Groeg, yn Walachia, fod mor eofn a

tkynu enw Nicholas, Amerawdwr Rwssia o'u L lyfr gweddi, a

dodi enw y Sultan Abdul Medjid, Amerawdwr Twrci, yn ei le.

AMRYWIAETHAU, &c.

Cymmaxfaoedd y Gogledd.— Cynnelir Cymmanfa Sir Fflint,

ar y 12fed o Chwefror; Sir Ddinbych, ar y 19eg; Dyrrryn
Conwy a Sir Fou, ar y 26ain ; Sir Feirionydd, ar y 5med o
Fawrth.—Gyda phleser dealled ein hanwyl frodyr yn y Gog-
ledd wrth hyn, y gallant ddysgwyl ymweliad gan y Llywydd
Jeremy yn y Cymmanfaoedd uchod. Ysbryd yr Arglwydd
Dduw a ddelo gydag ef yn nerthol, nes y cydlawenhao yr holl

Saint yn iachawdwriaeth fawr ein Duw yn y Dyddiau Diwedd-
af, yw ein dymuniad.

Tiriad y Cymky yn Ninas y Llyn Halen.—Cyrhaedd-
odd yr holl Gymry a ymfudasant dros y plains, yn iach a
liwyddiannus yn Ninas y Llyn Halen Fawr; a chyd-dystia
amryw lythyrau a aufonwyd yn ol i'w perthynasau eu bod yn
cael eu llwyr foddloni yn y wlad, yn ei manteision tymmorol a
a chrefyddoi, ac yn neillduol yngharedgrwydd, haelioni, a chref-

yddolrwydd ei thrigolion ; a'u bod yn clodfori enw yr Hwn
a'u gwaredodd o gaethiwed Babilon i ryddid a iawnderau Seion.

Y GWIEIONEDD.

Un, trwy gofiant tragyfyth,—yw anian
Y Givirionedd dilyth;

Yn ei ausawdd unionsyth,
Nid all ef fod yn dwyll fyth. R. Ddu, Eryei.

f*^" Anfoner pob lly thyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau,
i Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydfil.
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Y DUW A ADDOLIR!—PWY YW?
[Parhad o dud. 72.]

¥r Duw hwn nid oes na " chorff na rhanau na nwydau," ac nid

yw yn sylweddol. Na ddealler i ni awgrymu fod y
priodoliaethau hyn yn sylweddau ; canys byddai rnor hollol an-

tnhosibl i ucrhyw sylwedd, pe bae yn ronynau lleiaf, fod yn

hollbresennol—ni ddichon i ddau ronyn lleiaf o sylwedd, pe bae

yn sylwedd ysbrydol, fodoli yn yr un lie a'u gilydd ar yr un pryd
•—ag a fyddai i ddau neu fwy o bersonau. sylweddol, ysbryd-

ol, nefol, neu ddaearol lanw yr un gwagder ar yr un amser.

Effeithiau, neu briodoliaethau (yr hyn sydd gyfystyr), yw yr

uchod, perthynol i, a tharddiadol o sylwedd; ae y mae eu grym
yn gyferbyniol i berffeithrwydd y sylweddau a'u hachosa. Lie

nad oes sylwedd i garu nid oes gariad ; etto, nid sylwedd yw
cariad. Heb sylwedd i ddeall nid oes gwybodaeth, fwy nag y
dichon y bod gallu heb sylwedd i'w arddangos. Ysgogiad, nid

yw sylwedd, ond effaith sylwedd ymsymmudol. O herwydd

y bod sylwedd ysbrydol yn y perffeithrwydd o hono, effeithiau

yr hwn yw yr uchod, yn bodoli yn mhob man, er tragywyddol-

•deb, yn hunan-ymfodol ac anghyfnewidiol, y mae Duw yn

yr ystyr hwn yn mhob man a phob amser, canys Duw yw hwn.

Profa Crist hyn pan y dywed, " Ysbryd yw Duw, a rhaid i'r

thai a'i haddolant Ef, ei addoli mewn ysbryd ac mewn gwir-

ionedd" (loan iv, 24.) Yn yr adnod flaenorol, dywed yr Iesa

aoai ei Dad, gyda golwg ar ei Dduwdod yn bersonol, yw gwrtfa-

6 [puis 1^.
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ddrych addoliad y gwir addolwyr. Yma gwelir prawf o'r eg-

wyddor y bod sylwedd ysbrydol, priodoliaethau yr hwn a elwir

yn Dduw; ac o herwydd fod y cyflawnder o'r perffeithrwydd

hwn yn ei Dad, y mae yn Dduw. Nid addoli person y Tad a

ddywed, ond ei addoli, o herwydd fod yn ei berson ef gyflawn-

der y Duw a eilw yn " Ysbryd." Nid yw efe yn dweyd y bod

yr Ysbryd hwn a eilw yn Dduw ynfod neu berson o bono ei hun;

ac nid yw yn awgrymunad yw Ysbryd yn sylwedd. Sylwedd

yw yr Ysbryd hwn, yr hwn yn fynych a elwir yn" Ysbryd

Duw," " Ysbryd Glan," " Dyddanydd," &c. Mae hwn yn ddi-

ddechreu, yn fan ronynau gwybodus, drwy yr holl eangder, yr

hwn sydd yn cynnal, a'r hwn yw bywyd pob peth. Nid yw
bywyd yn sylwedd, ond priodoledd perthynol i'r sylwedd hwn.

Nid yw y ffaith o'i fod yn cael ei bersonoli, megys " Efe," ae

" Ef," yn fynych, yn profi ei fod yn berson corfforol, megya

ag y mae y Tad, a'r Mab, a phawb ag y preswylia yr Ysbryd

hwn ynddynt yn bersonau; canys dywedir am y Saint, mai

temlau ydynt i Ysbryd Duw bveswylio ynddynt. Pe person

sylweddol meddwn etto, ni allai lanw ond un man ar yr un

waith; ond am Dduw, sef yr Ysbryd hwn, dywedir ei fod yn

llanw pob man ar yr un waith. At hwn y cyfeiriai y Salmydd

pan y dy wedai, " Pa le yr af oddiwrth dy Ysbryd, ac i ba le y
ffoaf o'th wydd," &c. Anmhosibl addoli Duw yn iawn heb

feddu yr Ysbryd hwn yn ei ddylanwadau ar ein hysbryd ni.

o herwydd heb hyny ni fydd yn addoliad gwirioneddoi; canys

hwn yw ysbryd y gwirionedd; " mewn ysbryd ac mewn gwir-

ionedd," ebe Crist. Rhaid fod yr Ysbryd hwn yn sylweddol.

cyn y gallai ddylanwadu neu achosi effaith, sef gwirionedd ar

ein hysbryd ni. Pr graddau ag y dylanwada, y dyga ein hys-

bryd ni i'w ddelw ef, yr hyn yw tebygoli i Dduw; ae felly

cymhella blant Duw i lefain " Abba Dad," a hyny o herwydd

mai, "yr hwn sydd yn santeiddio, a'r rhai a santeiddir, o'r un

[Duw] y inaent." Am eu bod yn blant y tywalltodd Efe ei

Ysbryd, [nid yn bersonol, ond] ar led yn eu calonau Digon

yw hyn i'r pwrpas presennol, i brofi hollbresennoldeb ac an-

mhersonoliaeth Ysbryd Duw. Yr hwn ni ddigonir ar yr all-

wedd lion, ymehwilied i'r Udgorn lie y nodwyd ar y dechreu.

Rhag na ddeallwyd ni ynghylch personoliaeth a hollbreseu

flOlde.b Duw Dad; a chan y bod o fawr bwys i ni oil iawa
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ddeall gwrthddrych em haddoliad, a pha fodd i'w addoli, ych-

wanegwn o ddadguddiadau a roddwyd i Joseph Smith, yr hwn

y dy wedir ei fod yn gwadu hollbresennoldeb a thragywyddoldeb

Duvf; a dadguddiadau y Testament Newydd ar y mater hwn;

os cydgordiant hwy, dyna ddigon i brofiei gyhuddwyr, naill ai

yn anwireddwyr gwybodus neu anwybodus; ac os yr olaf, y
bod eu hanwybodaeth am Dduw yn eu gwneyd heb Dduw yn y
byd, ac nid yn unig yn analluog farnwyr ereill, ond hefyd yn

amddifad o fywyd tragywyddol ; eanys " hyn yw y bywyd
tragywyddol iddynt dy adnabod di yr unig wir Ddnw, a'r hwn a

anfonaist ti Iesu Grist." Yn y dyfyniad blaenorol, profodd

Crist y bod ei Dad yn berson, ac hefyd y bod Duw yn Ysbryd

yr hwn sydd yn hollbresennol. Yn nesaf, profwn ei fod yntau.

eef Mab Duw, fel ei Dad yn Dduw personol, ac etto yn holl-

bresennol yn yr un ystyr a'i Dad. Dadguddiwyd i Joseph

y Gweledydd fel y canlyn :—" Gwrandewch ar lais Iesu Grist,

eich Pryniawdwr, yr Ydwvf Mawr; yr hwn y mae braich ei

drugaredd wedi gwneyd lawn dros eich pechodau chwi ;"

* • * "ond i mi nid oes diwedd ar fy ngweithredoedd.

na dechreuad chwaith" fAth. a Chyf., dos. x, gwa. 1— 8. Etto

drwy yr un:-" Gwrandewch ar lais yr Arglwydd eich Duw
sef Alpha ac Omega, y dechreu a'r diwedd, yr hwn y mae ei

ystod yn un cylchdro tragywyddol, yr un heddyw a ddoe, ac yn
dragywydd. Myfi wyf Iesu Grist, Mab Duw, yr hwn a groee

hoeliwyd am bechodau y byd, sef cynnifer a gredant yn fy enw
i, fel y delont yn feibion i Dduw, ie, yn un ynof fi, fel yr wyf fi

yn y Tad, megys y mae y Tad yn un ynof fi, fel y byddom yn
un." Ni allai iaith brofi yn eglurach nad oedd dechreu i Iesu

Grist. Anmhosibl bod dechreu na diwedd iddo Ef, gan nad

oedd dechreu ac na fydd diwedd i'w weithredoedd Ef. Ni bu

amser yn yr hwn y dechreuodd Ef ei waith. Ni fu y fath beth

a'r weithred gyntaf iddo Ef. I " gylch tragywyddol" nid oes

dechreu! Pwy a ddichon ddirnad dechreu na diwedd i fodrwy?

A hyn cyd-dystia Paul yn Col. i. Wedidiolch i'r Tad yn adn.

12, am ei symmud i deyrnas y Mab, yn adn. 16, dywed mai
" trwyddo Ef [y Mab] y crewyd pob dim a'r sydd yn y nef-

oedd, ac sydd ar y ddaear, yn weledig ac anweledig; pa un
bynag ai thronau, ai arglwyddiaetbau, ai meddiannau

; pob

dim a grewyd trwyddo Ef ac erddo Ef" (adn. 17). "Ac y
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mae efe [y Mab] cyn pob peth, ae ynbdo ef y mae pob peth ys
cyd-sefyll" (adn. 18. " Ac Efe yw pen corff yr Eglwys, Efe-

yr hwn yw y dechreuad, y Cyntaf-anedig oddiwrth y meirw."

Tystia Paul yma y bod Iesu Grist yn Gyntaf-anedig oddiwrth

y rueirw, yr hyn ni allasai fod oni fuasai ei her sonoliaeth. Yrt

adn. 15, dywed am yr un person,—" Yr hwn yw delw y Duw
anweledig, Cyntaf-anedig pob creadur. Fel " creadur" gan-

edig, nid oedd efe "cyn pob peth ac yn mhobpeih;" etto yr

un "person ganedig" hwn, ebe efe " oedd cyn pob peth;" yna

os ei berson a feddylia, ac os yw " pob peth" yn awgrymu nad

oedd dim heb fod yn gynnwysedig, yna yr oedd efe cyn yr

hwn y ganwyd Ef o hono; yr hyn fyddai yn anmhosibl i fod

yn wir! Gwadu dwyfol bersonoliaeth Iesu Grist yw gwadu ei

Dduwdod hefyd ; eithr i'r hwn a gyfaddefa sylweddoldeb ei

berson, rhaid iddynt yngwyneb yr uchod, gyfaddef ei holl-

bresennoldeb ar yr un pryd; cyn y gallai pob peth y^ddo Ef
gydsefyll! Mae Paul yn yr un amryfysedd a Joseph Smith,

gan y doethion dynol yn awr! Mewn un man dywed fod Iesu

Grist yn " gyntaf anedig pob creadur," sef o ran ei Ysbryd yn

y nefoedd, ac felly bod dechreuad wedi bod iddo ; ar yr un pryd

dysga ei fod Ef "cyn pob peth," yn y nefoedd ac ar y ddaear!

Gwna ef yn Dduw ac yn ddyn,—fod iddo ddechreuad, ac etto

yu ddiddechreu, yn greadur ac yn Greawdwr pob peth gweled-

ig ac anweledig! Onid yw hyn yn wrthddywediad, meddir?

Ydyw, yn cael ei \styried felly panei dywedir gan "Formon-

iad," fel Joseph Smith ; eithr yn hollol gydgordiol, pan ei dy-

wedir gan ei frawd ef drwy yr un Ysbryd, sef gan Paid! Ac
m ellir eu cyssoni fyth, nac ugeiniau o ddadguddiadau cyffelyb,

oud yn unig drwy gredu credo y Saint am bersonoliaeth, ac

etto hollbresennoldeb Duw, ie, pob Duw ! Daw Paul a'r pwnc
yn amlwg wrth ddweyd " Oblegid rhyngodd bodd i'r Tad drigo

o bob crFLAWNDEB ynddo ef." Dyma allwedd y cyfan, sef, y
bod person Iesu Grist wedi derbyn y cyflawnder o wirionedd a

feddai ei Dad
; y cyflawnder o gariad, o oleuni, gwybodaeth a

phob priodoledd a feddai ei Dad; yr hwn yw y Duw di-ddech-

reu, yr hwn a greodd bob peth ag sydd yn mhob peth. Ar yr

un pryd dywed fod dechreu i'w berson; iddo gael ei eni yn yr

Ysbryd o Dad yr ysbrydoedd " yn gyntaf anedig yn mhlith

hrodyr lawer," cyn bod y byd hwn: ei fod wedi ei eni o ran y
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cnawd o'i Dad hefyd, ac o Mair. Felly yr oedd dechreuad i

reoleiddiad ei berson ysbrydol, a dechreuad i'w gorff daearol, tra

yr oedd y sylweddau o ba rai ei gwnaed yn dragywyddol cyn

bod ei Dad ef; felly hefyd yr oedd yr holl briodoliaethau a'u

cynysgaethent ef a Duwdod yn bodoli cyn pob peth ac yn

tnhob peth. Pan ei ganwyd ef i'r byd ni allasai efe honi ei fod

cyn pob peth, nac mai efe a greodd bob peth, canys y pryd

hyny nid allasai restru ei hun yn mhlith y Duwiau, am na

feddai y cyflawnder o wirionedd, yr hyn yn unig, a'i gwnai yn

Dduw. " Gelwir ef y Mab, o herwydd na dderbyniasai f
cyflawnder ar y dechreu," ebe dadguddiad. " Rhyngodd bodd i

Dduw berffeithio Tywysog ein hiachawdwriaeth ni trwy ddy-

oddefiadau," ebe arall etto. Wedi i'r Iesu dderbyn yr Ysbryd

Glan, yn ol tystiolaeth loan, y daeth efe i ddeall yn gywir o

barthed i jjwy oedd efe wedi bod, a diben ei ddyfodiad presen-

nol i'r byd; canys dywedir, " Yn ei ddarostyngiad, ei farn a

gymmerwyd oddiarno," sef, ei gofiant am ei gartref nefol ; ac

yn fuan wed'yn, clywwn ef yn eofn yn eyhoeddi ei hun yn Fab

Duw; le, dyweyd, yr hwn a'm gweloddi, a welodd y Tad, canys

myfi a'r Tad un ydym. Mynych y dywedai fod y Tad ynddo

cf ac yntau yn y Tad: sef, y bod y priodolaethau ag oedd yn

gwneyd ei Dad yn Dduw ynddo yntau ; a phe meddai miliyn-

au dirif yr unrhyw gyflawnder o wirionedd ag a'u gwnaeth

hwy yn dduwiau, a'r rhai hyn y ar filiynau ofydoedd, etto ni

byddai ond un Duw, a'r un hwnw yn hollbresennol.

Profa Iesu Grist, nid yn unig ei fod wedi bod yn bodoli yn

yr Ysbryd yn berson cenedledig, ond ei fod wedi dyfod i ddeall

hyny trwy wybodaeth ddatguddicdig iddotrwy yr Ysbryd Glan

yn ei weddi ar ei Dad; " Gogonedda di fyfi a'r gogoniant oedd i

mi gyda thi cyn bod y byd," ebe efe. Yn ei ddarostyngiad cyn

cael amlygiad o'r nef, a chyn mwynhau " pob cyflawnder," neu

cyn "rhy ngu bodd i Dduw breswylio o holl gyflawnder y Duwdod
ynddo ef yn gorfforol •" ni allasai efe alw ei hun yn " Alpha ac

Omega," yn Dduw hollbresennol, a hollwybodoL na hollalluog :

eithr wedi ymbersonoli o'r cyflawnder o briodoliaethau y
Duwdod ynddo ef, yr oedd mor briodol iddo ef, alw ei hun yn

hollalluog Dduw ag oedd i un Duw arall alw ei hunan felly, o

lierwydd cyd-stad y'nt oil a'u gilydd yn mhob priodoledd. Oil
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yn berflaith ddiwall, heb le i welliant yn un; eithr un Duw ya

oil a thrwy oil. (Fw barhau).

CYMMANFA MERTHYR.

CRYNODEB O'E HYN A WNAED AC A DDYWEDWYD YN Y GYM-

MANFA LCHOD.

[Pafliad o dinl. 83]

Y Llywydo W. S. Phillips:—Anwyl Saint, teimlwyf yn ddyl-

edswydd arnaf eich annerch, ac adrodd fy nheimladau wrthych

y tro hwn, am nad ydwyf yn gwybod a gaf fi eich annerch, yn

y fan hon, byth mwy ai peidio. Euom gyda chwi am lawer

blwyddyn galed, yngwyneb llawer o erlidiau, mewn llawer o

drallodion, ac mewn amgylchiadau lied gyfyng weithiau; a

chefais y fraint o gyfarfpd gyda chwi yn mhob Cymmanfa o

Saint a gynnaliwyd yn y He hwn: eithr dyma y tro olaf wedi

dyfod. a hyny, fe ddichon am byth yn y He a'r agwedd ein

gwelir yn awr; ac yr wyf yn dymuno cael rhan yn eich

gweddiau.

Cofus genyf am bum mlynedd i'r adeg hon, pan y teimlais

yn ddwys fy niffyg doethineb a gallu i gymmeryd arnaf y
llywyddiaeth yn Nghymru. Yr oeddwn yn teimlo; eithr trwy

y nerth a gyfranodd yr Arglwydd i mi, sefais hyd y dydd hwn.

Derbynais nerth a gallu, trwy wrandaw ar, acufyddhau i weis-

ion Duw; a chefais fynych deimlo y bod yr Arglwydd yn

cyflawni ei addewidion i'r rhai a alwant arno mewn ffydd, heb

aramheu dim.

Mae fy nghalon yn eich caru. Os ydwyf yn adnabod fy

nghalon, gallaf ddywedyd, Pa deimlad bynag a ddichon fod

mewn arall tuag ataf n, nad oes ynwyf fi ond cariad tuag at

bawb, heb ddim yn erbyn neb. Yr wyf heddyvv yn mhlith y
bobl a gerais yn oreu o bawb erioed

;
yr ydwyf yn mysg y rhai

anwylaf genyf yn y byd: eithr dyma fi ar roddi i chwi ffarwel.

Diclion mai dyma y tro olaf, i mi eich annerch yn Merthyr-

Tydfil, am byth; yr wyf yn eich gadael i ofal yr Arglwyddr

tan lywyddiaeth y Buawd Jones; un a chanddo fwy doeth-

ineb ac ymarferiad na mi yn y swydd
;
yr wyf hefyd yn eich

gadael yn nyofal y dynion da sydd i gynnorthwyo y bra"wti
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Jones ; sef, y brod}-r Thomas Jeremy, a Daniel Daniels. Tr
tryf yn hiraethu am eieh llwyddiant, ac yn eich gadael i ofal

Duw.

Frodyr,—mae fy n^halon yn llawn—yn llawn djmuniadau

da—yn llawn bendithion—yn llawn cariad atoeli. Llywydd -

ion y cyrmadleddau, a llywyddion y cangenau ; O Henuriaid ae

ereill yn yr Eglwys, cofiwcli am eich dyledswyddau; gwnewch,

fel y mae yn dd}dedus arnoch at y Hywyddiaeth a appwyntiwyd

i fod arnoch:—y neb a gyfodo yn erbyn y Llywydd Jones a'i

Gyngboi wyr, wedi eu gosoder arnoch, ni Iwydda
;

yr wyf yn

gwybod na Iwydda y neb a wrthryfelo yn ei erbyn ef a'i gyng-

horwyr. Brysiwch i Seion, a bydded eich bryd ar fyned yno.

Ffarwel i chwi frodyr oil—Yr Arglwydd Dduw Hollalluog a'ch

bendithio trwy Iesu Grist. Amen.

Y Llywydd Jones,— Annogaf chwi oil i wneyd dymuniad y
Llywydd Phillips, trwy weddio trosto, a rhoddi a alloch o'ch

cynnorthwyon tuag at ei anfon ef, a'i anvvyl deulu, yn gysurua

i Seion. Ystyriwch mai dyledus ydyw arnoch wneyd felly, i un

a abertbodd ei holl amser, tros gynnifer o flynyddoedd i'ch

gwasanaethn, mewn llafur cariad, yn yr Arglwydd. Ystyr-

iwn mai braint i ni yw hyn, a chyfrifwn yn hyfrydwch wneyd

hyn iddo: ac y mae fy nymuniad am i'r Arglwydd fendithio y
brawd Phillips, a'i deulu, a'r brawd Davis, a'i deulu gyda'r

hyn oil a ddymuno eu calonau er eu cyflawn ddedwyddwch.

Bendithiad, gan y bngail Thomas Jeremy.

Am hanner awr wedi 6 o'r gloch, yn yr hwyr, dechreuwyd

trwy ganu, a gweddi gan y bugail Daniel Daniels.

Y Llywydd Jones,—Diammbeu y cydlawenhewch oil a mi, o

herwydd i ni wybod ein bod yn Eglwys Iesu Grist, am ein bod

yn frodyr a chwiorydd i'n gilydd, ac am mai cydymdrechu yr

ydym yn nmlaid y fFydd, trwy ein gwybodaeth o'n bod ni yn

blant i Dduw. Gallwn lawenhau oblegid y bendithion a'r

breintiau a berthynant i ni, megys aelodau yn yr Eglwys lion;

sef, caffael bod yn etifeddion o'r addewidion dwyfol, o ffydd,

gwirionedd, cariad a gwybodaeth; yn etifeddion o'r hyn a

dderbyniodd Crist yn rhoddion i ddynion: derbyniasom yr

offeiriadaeth trwy ddwyfol alwad a chyfreithlon ordeiniad, yn
lioll amrywiol swyddogion Eglwys Crist.

Dyledswydd holl swyddogion cyhoeddus yr eglwys ydyw, nid
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ya unig gweddio ac ymdrechu am y rhoddion a'r doniaira

ysbrydol addawedig i ni ein hunain, eithr ymdrechu am ennill

ereill hefyd i'w derbyn a'u mwynhau; o'r un feddwl, o'r un galon,

a chyda yr unrhyw benderfyniad calonog, gan dalu pob ufydd

dod i bob gorchymyn, fel y delo bendithion i waered na byddo

digon o le i'w derbyn ; ac y tuedder y byd i orfod dywedyd,

"Eich eglwys chwi, a gaiff fod yn Eglwys i ni ; a'ch breintiau

chwi, ein breintiau ninnau." Ymdrechwn am gyrhaeddyd yn

mlaen, hyd nes cael gafael ar y gwirioneddau a'n deil i fyny,

pan fyddo y byd yn ymddattod, a'r bobl heb wybod pa le i gael

dihangfa. Bendifehier ni oil gydag etifeddu nerth Duw.
Y Llywydd S. W. Richards, o Liverpool,—Tybiaf, mai nid

yn unig o fewn fy nghalon fy hun y teimlir dylanwadau

hyfryd, ond hefyd ynghalon pob un ar a ddaeth i'r cyfarfod

dyddorol hwn. Canfyddais eich bod yn mwynhau dylanwadau

daionus oddi uchod, tra eich anerchid, gan y brodyr, yn eich

iaith eich hunain. Minnau hefyd, a deimlaf duedd i lawenhau

am fy mod yn gwybod mai ymadroddion a lafarwyd wrth-

ych, o'r fath ag y sydd yn dwyn iachawdwriaeth i ddyn-

olryw.

Dymunaf ar y rhai a lafuriant yn y gorchwyl o addysgu y
Saint fyned a lledaenu y gwirioneddau a gly wsant yma, fel y
byddo i'r flwyddyn sy gerllaw ddwyn cynnyrch toreithiog, yn

Nghymru, oddiar lafur y flwyddyn sydd agos a therfynu, megya

ag yn yr holl ynysoedd Prydeinig; ac hyderaf mai felly y
bydd; ac y dwg yr ofleiriadaeth santaidd les mawr i ddynion.

er gogoniant i'r Arglwydd

Y Llywyddiaeth Gymreig sydd yn ymyl cael ei throsglwyddo

i ofal brodyr ereill; ond gan belled y mae a wnelo y llywydd-

iaeth ynddi ei hun, nid yw hi yn newid dim yn ei natur, nagar

y pethau da sy eefydliedig yn mhlith y Saint. Mae gwaith

mawr wedi ei wneuthur, yn ystod llawer o flynyddoedd, trwy

lafur diflin y Llywydd Phillips ; llafuriodd ef, i'w anrhydedd ei

hun ac i ogoniant Duw yn yr Efengyl. Difyr ydyw genyf allu

dwyn tystiolaeth o barch iddo ef, ac i holl weision Crist—yn

yr Eglwys, trwy Gymru: gwaith mawr a rhyfeddol a wnaed*

yn y blynyddoedd a aethant heibio, ac yr wyf yn llawenhau o

herwydd hyny. Hyderaf y bydd i'r holl frodyr, a'r chwiorydd

barhau i wneyd daioni mawr, er lies a chysur iddynt euhunaia
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er cyflelyb iaekawdwriaeth i ereill, ac er gogoniant i Ddunr.

yr hwn a biau y gwaith.

Sicr ydwyf, os y teimla yr holl frodyr a'r chwiorydd presea

nol, ynghyda'r holl Saint yn Nghyruru, mai eu dyledswydd a'ta.

braint i'w iddynt oil gynnorthwyo y Llywydd Phillips, yn unol

a'u galluoedd, i fyned yn gysurus i Seion. y bydd i'r Arglwydd

eich bendithio oil. Braint i'r Llywydd Phillips, ydyw myned i

Seion; a braint i ninnau ydyw cyfranu yn unol a'n galluoedd

tuag at ei anfon ef yno yn gysurus.

(TV barhau.J

UDGOKN SEION,
NED

&tvm p «>atnt.

DYDD SADWRN, CHWEFEOR 11, 1854.

Tr ymfudwyr myhedol :—Hwyliodd dau gant a phedwnr

a thrugain o Saint Cymreig, o Lynlleifiad, ar fwrdd y Hong

Gohonda, nos Iau yr 2il o'r mis hwn, rhwymedig tuag Orleans

Uewydd. Angorasant yngolwg y porthladd hyd boreu SadAvrn

j 5med, pryd y lledasant eu hwyliau mawrion i'r dwyrein-

wynt, yr hwn a'u cipiodd ar frys o'n golwg ni i'r eigion gor-

llewinol. Pleser genym yw dweyd fod ymddygiadau yr holl

gwmpeini ar hyd y ffordd i, ac yn Llynlleifiaid, yn hynod o

foneddigaidd, cywir, caredig, a duwiolfrydig—heb eithriad.

Cawsom y pleser o'u cyfarwyddo i'r Hong yn hwylus, a'unwyf-

au yn brydlawn a digolled,— o'u sefydlu yn eu lleoedd yno, ae

o'u cyfarwyddo tra yno i fwynhad o'r oil a ddymunent erbyn j

fordaith. Ymffrost genym yw dweyd na chlywsom air eroe*

rhvvng neb o honynt,—na welsom wg ar wedd neb yn y Hong,

ac ni allwn ganmol mwy ar y chwiorydd anwyl, nag a deil-

ynga eu hamynedd diderfyn, a'u sel didrai dan bob amgylchiac*

Ni welsom namyn undeb a chydweithrediad dieithriad i'r oil a

geisid. Tra yn y Hong ar yr afon hyd o fewn ychydig iV

hwyliad, pleser oedd bod yn eu plith, a gweled eu sirioldeh:

methasom gael gan un, er perswadio yn daer, i droi yn ol i



*4 CDGORN SEIOX.

Gymru gyda ni ; eu hateb oedd, tosturio wrth ein colled ni o

fethu myned gyda hwy
; ac hawdd deall raai dyna oedd eu

teimladau. Pan yn troi yn ol i'r Ian y waith olaf, ni ellir

desgrifio yr olygfa, y ffarwelo, y siglo dwylaw, a'r cofio at ber-

thynasau a chyfeillion, yr wylo dagrau o garedigrwydd; ae

fel yr hwyliai yr agerfad yn bwyllog draw, dringent olli'r olygfa

olaf, eu hetiau a'u cadachau oil yn faneri a chwifient uwch

eu penau; eu lleisiau hoff a'u hofferynau cerdd a suddent oil i'r

dyfnder draw oedd rhyngom. Ein gweddi barhaus fo ari Dduw
eu Tad o'i ddwrn ddihidlo dw3'reiifwynt teg a hyfryd ar eu hoi,

nes cyrhaedd y portbladd dymunol.

Heblaw y nifer uchod o Saint Cymreig, y mae ar y bwrdd

braidd gynnifer o Saint o Loegr, oil o tan Lywyddiaeth Dorr

P. Curtis, dyn deallus, profiadol a duwiol : ei G}'nghorwyr yw
yr Henuriaid, Squires a W. S. Phillips, ein ddiweddar Lyw-

ydd o Gymru. Yr oedd yn y cwmpeini hefyd amryw Lywydd-

iou ereill, a gweision ffyddlon i Dduw, rhai ag y bydd cofiant

fair a melys am eu henwau, a chofiant diolchgar am y daioni a

wnaethant i laweroedd. Ffrwyth llafur arosol dyn yw y golud

goreu a all adael ar ei ol, yn goffadwriaeth i'vv olynwyr. Doeth

y dy wedai Crist " Yr wyf fl yn eich danfon chwi fel yr eloch ac

y dygoch ffrwyth ag yr aroso eich ffrwyth—yr aroso y rhai a

ddygasoch i'w deyrnas, yn ei gyfiawnder ef, ar yr arosont yn

dragywydd yn ei deyrnas nefol; fel yr aroso eich gweithred-

oedd da ar gof ereill i deilyngu efelychiad ; ac felly, bydded

eoffadwriaeth y brodyr ffyddlon a'n gachawsant ar fwrdd y Gol-

eonda, yn symbylu eu cydnabod i'w dilyn yn mhob daioni ac i

brysuro ar eu hoi. Cynnaliwyd cyfarfodydd bob hwyr ar

fwrdd y Hong, a hawdd oedd canfod dylanwadau ysbryd y car-

ivd yn mhlith yr j^mfudwyr. Mown cydsyniad a'n dymuuiad

arnynt. addawsant yn gyffredinol, nag anghofiant eu brodyr a'u

(•hwiorydd a adawsant ar ol ynghaetliiwed Babilon ; eithr y
gwnant a allant wedi cyrliaedd pen eu taith i anfon am danynt,

drwy dalu i'r Gymdeithas Ymfudol yno arian eu clydiad ; a

boddlonwyd ni yn fawr wrth weled cynnifer a allai ytt ym-

rwymo i hyny cyn cychwyn, drwy offrymu i'r Drysorfa gost eu

eludiad presennol. Calonoga y newyddion hyn y Saint tlodion

yn Nghymru i ddysgwyl eu hymwared \n fwy gobeithiol nag

oil; ac etto meddwn wrth yr rhai sydd ganddynt berthynasau
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neu gydnabod ar y ffordd yn myncd, neu wedi cyrhaedd Seion,

ysgrifenwch ar eu hoi, na adewch iddynt eich hanghofio, a

llwyddiant y " weddw daer," hono a ganmola ein Harglwydd

am ei thaerineb a gorono eich ymdrechiadau.

Cawsant wynt teg a hyfryd ddydd Sadwrn a dydd Sul i

ddechreu eu mordaith, ac hyderir eu bod wedi cyrhaedd yn

ddiangol i'r cefufor.

AMLYGRWYDD EGLWYS CRIST I'R BYD.

Goleoni sydd amlwg, yn hunan-eglurhaol, ac yn arddangos yr

hyn oil a ddichon fod o fewn cylch ei gofleidiad: fel mai hawdd

i bob perchen llygad yw gweled y dydd, ynghyd a'r gweithred-

oedd a wneir ynddo, mor bell a chyrhaeddiad ei olwg, pa un

bynag ai da ai drwg ei gymraeriad.

Er nad oes ond y rhai a farchnataont yn gwybod gwerth a

rhinwedd y nwyddau a geir mewn masgnachdy, etto dichon y
dyeithr a'r anghenog, na arferasant a marchnata yno, wybod

mai masgnachdy ydyw, am fod y nwyddau, a'r arwydd uwch
ben ei ddrws, yn dangos hyny iddynt mewn modd eglur ae

anwadadwy.

Bwriadodd Crist i'w Eglwys fod yn amlwg ; nid yn unig i'w

ddyscyblion, ond hefyd i'r byd. " CKwtyw goleuni y byd. Dimes

a osodir ar fryn ni ellir ei chuddio. Ac ni oleuant ganwyll, a'i dodi

dan lestr, ond mewn canwyllbren ; a hi a oleiia i baicb sydd yn y ty.

Lleicyrched felly eich goleuni ger bron dynion, fel y gwelont eich

gweithredoedd da chwi, ac y gogoneddont eich Tad yr hun sydd yn

y nefoedd. Tra y bu Crist a'i apostolion ar y ddaear, yr oedd

ei Eglwys ef yn eithaf amlwg; hyd nes oedd yr angrhedadyn

a'r erlidiwr yn gwybod am ei swyddogion a'i haelodau, mor

rwydd a'r credadyn a'r brawd. Gwaghau yr Eglwys ol

nwyddau priodol, trwy gludo iddi yn raddol draddodiadau

dynion llygredig eu meddyliau, a achosodd lygredigaethau ae

ymraniadau, a pheri na fedrai y byd ddirnad yn mha le y ceid

gafael ar Eglwys Iesu Grist ; eithr y mae bod lluoedd wedi der-

byn doniau yr Ysbryd Ghin yn ein hoes ni, a bod lluoedd ereill

yn ymffyrnigo i'w herlid, yn brofion y deuodd yr Eglwys i'r

amlwg unwaith yn ychwaneg, fel y gwypo y byd ei bodolaeth.

Mae yr Eglwys i fod yn amlwg i'r byd, yn ei swydd< giow.
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Wedi eu galw a'u hanfon fel y galwyd ac yr anfonwyd Grist,

gan Dduw, yn ol urdd Milchisedec; heb na phwrs, na

chod, nac esgidiau, ac i bregethu yr Efengyl, " Er tystiolaeth

i'r byd:" y maent hefyd i weinyddu yn yr holl ordinhadau a

aefydlodd Crist yn yr Eglwys; gan annog dynion i gredu yn
Nghrist, i edifarhan am eu pechodau, i gymmeryd eu bedyddio

er maddeuant pechodau i gael arddodiad dwylaw yr Henuriaid,

ac i addaw i'r rhai a ufyddhiiont ddawn yr Ysbryd Glan
;

gof-

ynol yw fod pob un o honynt fel loan, yr hwn oedd brophwyd

ac yn bedyddio; ac hefyd fel Paul, a'i gyd lafurwyr,"Yn canmol

•u hunain wrth bob cydwybod dynion yngolwg Duw."
Mae yr Eglwys i fod yn amlwg i'r byd, yn ei Haelodau.

Adnabyddir hwy wrth eu ffrwythau; y maent i flaenori mewn
gweithredoedd da, fel y gwelo y byd y cyfryw mor amlwg ag

y gwelir canwyll oleu ar fwrdd, mor arddangosiadol a dinas ar

fryn, ac mor hunaneglur a goleuni ymeangol yr haul. Y maent

ira?ori mewn maddeu i'w gilydd byd i bedwar cant a deg a

phedwar ugain o weithiau y dydd; ac hefyd i fod yn amlwg eu

Hunoliaeth. Dysgodd Crist undeb, mewn egwyddor; '"Teyr-

nas wedi ymranu a anghyfaneddir, a thy wedi ymranu yn ei

erbyn ei hun ni saif ; trwy gydrnariaethau ; megys, cangenau j
winwydden—pren, rhwyd, surdoes, teyrnas, corff, praidd, un

gorlan ac un bugail; a dysgodd" Crist unoliaeth yn ei weddi ar

eu rhan ;
" Fel y byddont oil yn un ; megys yr wy t ti, y Tad

ynof fl, a minnau ynot ti; fel y byddont hwythauun ynom ni;

fel y credo y byd mai tydi a'm hanfonaist i." Yn olaf y mae i'r

Eglwys fod yn amlwg i'r byd yn ei heffeithiau. Gwyrthiau

wrthynt eu hunain, fel gan swynwyr yr Aifft, ni phrofant

ddynion yn feddiannol ar yr offeiriadaeth santaidd, ond mewn
cyssylltiad ag athrawiaeth bur, a buchedd dduwiol, y maent yn

profi cyfiawniad o addewid Crist i'w Eglwys; "Yr arwyddion

hyn a ganlynant y rhai a gredant." Breintiau er adeiladaeth

i'r Eglwys yw amryw ddoniau yr Ysbryd Glan; eithr dywed-

odd yr Apostol Paul, " Os prophwyda pawb, a dyfod o un digred

neu annys'jedig i mewn, efe a arghoeddir gan bawb, a fernir gan

bawb; ac felly gwneir dirgelion ei galon ef yn amlwg; ac felly

gan syrthio ar ei wyneb, efe a addola Dduw, gan ddywedyd fod

Duw yn wirynoch."

Saint! Nid digon dywedyd y gwyddom ni ein bod yn
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Eglwys Iesu Grist ; eithr dylai y byd wybod, trwy ein gweith-

redoedd da, ein maddeugarwch, ein hunoliaeth, a'n mwynhad o

amryw ddoniau yr Ysbryd Glan ein bod yn blant Duw. Dylem

fod yn halen y ddaear, a'n banian i fod yn flasus ; megys y
mel, yn hawdd genym fod yn felus ; ae M Crist, yr hwn a

ddywedodd, " Tra yr ydwyf yn y byd, goleuni y byd ydwyf."

Mae cenedlaeth ddrwg yn ceisio arwydd yn fynycli, o'r fath

ag na roddir iddi; ond y mac arwyddion y dylai hyd y nod

cenedlaeth ddrwg en cael ; sef, "Plant yr Arglwydd, yn ar-

wyddion a rhyfeddodau, oddiwrth Arglwydd y lluoedd," yn en

bucheddau ger bron y byd. Diammheuol ydyw y tueddir pobl

wrth weled ein hyruddygiadau santaidd, i naill ai eydymffurfi©

a ni, trwy ufyddhau i'r Efengyl a'i hordinhadau, gan gym-

rneryd eu dysgu i gadw pob peth a orchymynodd Iesu Grist eu

cadw, neu ynte i droi a'n herlid :—Y neb a ewyllysiont fyw yn

dduwiol yn Nghrist Iesu a erlidir; a byddantyn ddrycb i'r byd.

Taflu gemau o flaen moch, a fyddai ceisio hilio gwleddoedd yr

Eglwys o flaen y byd; nid oes i'w gosod ger bron y byd namyn
annogaetbau at ufyddhau i'r Efengyl, trwy ddysgu i'r bobl yr

egwyddorion cyntaf, a dangos iddynt 61 y fagwraelh nefol a

geir yn yr Eglwys, trwy ymwadu a phob budreddi annuwioldeb

a chwantau bydol, gan ymdreehu byw yn sobr, yn gyfiawn, as

yn dduwiol, yn y byd sydd yr awrhon. Ac os erlidir ni, cawn

ein dysgu a'n perffeithio trwy ddyoddefladau.

Cwpan felus yw y cwpan cyntaf wrth geisio byw yn
dduwiol; sef, parch. Yr ail s}'dd chwerw,—anmharch: a'r

trydydd sydd chwerw hefyd,— anghlod; ond,—os awn trwy

y tri, parch, anmharch, ac anghlod, nyni a gawn gwpan felu*

iawn yn y diwedd; sef clod nad eir drwyddobyth, "Da was d*

a ffyddlon—dos i mewn i lawenydd dy Arglwydd."—Ac hyd j
nod y pryd hyny, mewn llawenydd, fel Abraham i'r gwr golud-

og, nyni a fyddwn, er ein gwynfyd, yn amlwg hollol i'r byd ac

afo mewn poenau. Robyn Ddu, Erihi.

NEWYDDION EGLWYSIG CAKTREFOL.

Caehftkddin.—Mae argoelion llwyddiant yn y Gynnadledd
hon, ac hynod ddymunol oeddynt y teimladau da a lywodraeth-

ent yr holl Saint a'r gwrandawyr, ar y Sul a'r Llun, 29 a'r 30
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o'r mis diweddaf, yr oedd presennoldeb yr Ysbryd Gian yn

fendithiol ac yn amlwg; cafodd yr Henuriaid hwylusdod a

goleuni mawri lafaru ; tystiolacthai yr holl lywyddion cangen-

aa mai llesol ydoedd iddynt hwy t'od yno ; ac ar ddiwedd y
cyfarfod nos Lun, a'r mvvyafrif o'r gwrandawyr lliosog heb fod

yn Saint, yr olwg oedd yn hyfryd ; cyd safodd, a chyd ganodd

y dorf, ac ni syflodd un o'r bobl byd nes wedi eu gollwng ym-
aith trwy weddi a bendithiad Llywydd y Gynnadledd.

NEWYDDIOX EGLWYSIG TRAMOR
Calcutta.—Y gwrandawiad sy liosog, ar gwrandawyr yn

amlach nag erioed tra y traddodid Darlitbiau iddynt yn mil

Rbagfyr diweddaf. Ymddangosai llawer eu bod yn credu, ac

ychwanegwyd tri trwy fedydd.

Yn Rangoon, ymddengys fod y gwaitb yn myned rbagddo
;

bedyddiwyd rlnii, ac y mae aniryw yn credu.

Ceir newyddion cysurus o bob cwr, Cartrefol a Thramor, ac

iachawdwriaetb Duw sydd o arugylcb ei bobl fel mur o dan i'w

gwaredu ac i'w puro, rhag gelynion allanol ac oddiwrth bob

anmberffeithrwydd mewnol

ARWYDDION YR AMSERAU.

Nifer pobl y byd sydd ddeg can miliwn : llefarant oddeutu

tair mil a pbedair a thrugain o wahanol ieithoedd; proffesant

tros fil o grefyddau gwabaniaethol; ac ymranant i rifedi mor

liosog a nod y bwystfil, o bleidiau angbytunol, tan yr euw Crist-

ionogaetb! Eglwys Iesu Grist sydd Un; a mawr, ond byr

waith a wna yr Arglwydd ar y ddaear. Cyflawnir prophwyd-

oliaetbau, ben a diweddar, ger bron ein Uygaid, gydag amlyg-

rwydd anwadadwy ; ac amser ydyw i ddynion feddwl yn

ddifrifol am ufyddhau i'r Efengyl, ynghydag am gadw holl

orchymynion Duw. Mae gwaedgwn rhyfel yn udo; bualgorn

brwydro oedd ar enau ein brenines, a phob areithiwr, yn ym-

gasgliad daudy y Senedd, ddydd Mawrth, y 31 o'r mis diwedd-

af; ac arth grafangog Rwssia ydyw gwrthrych camp yr hel-

wriaeth waedlyd. Enfyn Ffrainc ddeugain mil o arfogion, ae

ycbwanega Lloegr ddeng mil o wyr traed, deng mil o lyng»«-
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wyr, a thair mil o forfilwyr, at y miloedd sy ganddi eisioes o'r

cyfryw, i'r dyben o gynnorthwyo Twrci. Arfogir dynion gan

Sweden gyda phrysurdeb, heb sicrwydd gan neb o'i bwriad,

heblaw y tybir mai yn mislaid Ilwssia y trydd; eithr ceir

argoelion y saif Awstria, Prwssia, a Denmarc, gyda Lloegr a

Efrainc. Rhwng un a dau o'r gloch, boreu Gwener, 13 o'r mis

diweddaf, yn ystod dudew dywyllwch, a'r boll drigolion yn

eysgu, bu daeargryn arswydus, yn Ffinana, Almeria, Yspaen.

Tsgydwyd a throwyd y tir yn ddisymmwtb, gan res o sigliadau

cynhyrfiol yn dilyn eu gilydd gydag ymhyrddiadau cyflym-,

a'u swn ymestynol oedd fel twrftaranau yn ymrolio trwy yr

eangderau. Holltwyd y ddaear yn agenau anferth; darniwyd

rhan o hen gastell Alcazaba yn chwilfriw; drylliwyd nifer o dai

yn gyrbibion: achoswyd yn yr heolydd wagleoedd erchyll; a«

anafwyd Rawer o ddynion yn ofnadwy. Plaau a heintiau

angheuol sy'n cyniwair trwy amrywiol wledydd; ac y maa

marwolaetb feunyddiol yn llyngcu pobl wrth y nifer o un-fii-

ar-ddeg a phedwar-ugain, wyth gant a phedwar ar hugain y
dydd; sef, tair mil saith gant a deg-ar-bugain yr awr, neu dri-

ugain bob mynyd ! Er y cyfan, cynnyddu y mae rhinweddau

a nifer Saint y Dyddiau Diweddaf; Ymfudodd eannoedd o

honynt eleni tua Seion; a miloedd sydd etto yn ol. mewn
awydd hiraetblawn am fyned yno. Yn amser rhyfel rhwng

Prydain a Ffrainc, cymmerwyd amryw o wyr Lloegr yn gar-

charorion, ac yn eu plith dabyrddwr ieuanc; ond pan gan-

fyddwyd byddin Lloegr yn ennill yr oruchafiaeth, deisyfodd un

o swyddogion y gelyn ar i'r bachgen dabyrddu " Enciliad. Pa
beth yw hyny?" gofynai yntau; atebwj'd mai euro y
tabwrdd i alw y milwyr i gilio a ffoi. Ac ebe y bachgen, " Ni

ddysgais i erioed y fath beth; ond Awn yn mlaen a ddysgwyd i

mi! " Saint! Na ddysged neb o honom y ffordd i droi yn ol ;

ond Awn yn mlaen, ac etifeddwn fywyd tragy wyddol.

AMRYWIAETHAU, &c.

Cwestiwn.—Paham y dywedir yn rhifyn 5med o'r Star, mai
W. S Phillips yw Llywydd yr Eglwys Gymreig, pan y dywed-

ir yn yr Udgorn, rhifyn laf, mai yr Henuriad D. Jones yvr y
Llywydd ar yr Eglwys Gymreig? Eglurhad a foddha amryw
heblaw fy hunan.—T. H. D.
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Ateb.—Gwelir mai y cynnrychioliad hanner blynyddol oedd
yn terfynu Rhagfyr 31,° 1853, sydd yn y Star: a'r achos o'i

ohiriad hyd y 5med rliifyn, oedd o herwydd esgeulusdod rhai
Llywyddion Cynnadleddau i anfon eu cyfrifon i Lynlleifiaid.

O'r amser uchod mac y Llywyddiaeth wedi newid, fel y dywed
yr Udgorn* a'r Star yn eglur.

—

Gol.

Yr EURGRAWN YSGRYTIIY'ROL,—G0STYNGIAD EI BRTS ! Ni
wyddora am well Llyfr i'w gymhell i sylw a manwl ymchwiliad
Saint a byd, na'r Eurgrawn o tan yr amgylchiadau presennol.

I
J

e arall funsai ei Awdwr esgusodid ni am roddi taerach eym-
helliad o'i blaid; eitbr fel y mae, dywedwn ei fod y goreu a
allasem ei wneyd gogyfer a'r angbenion ; ac ychwanegwn ein bod
yn cael raawr bleser vvrth chwilio ei dudalenau ; ac er fod ein

manteision yn Seion, a phrofiad rbai blynyddau wedi cynnyddu
em gwybodaetb am rai petbau, etto nid oes neb anystyriol o'r

pwysigrwydd o iawn gyfarwyddo y meddwl dynol tua'i dragy-
wyddol dynghedfen, a iawn brisia deimladau yr awdwr pan
fetha a cbael allan, er manwl chwilio, un cyfeillornad na lie i

welliant yn yr Eurgrawn. Hyderwn y bydd Llywyddion
Cynnadleddau yn awyddus i gael ei gynnorthwy i ddysgu y
Saint eu dyledswyddau ac na welir teulu nag aelod heb ei

feddu, a'i ystyried yn gyfaill mynwesol, yr hjrn a deilynga fod.

Ei bris sydd fel y canlyn :

—

Mown croen dafad, neu hanner croon llo. i'r Cynnadleddau
5s 6c; i'r Cangenau, 3s 8c; i'r eyhoedd, 3s 9c. Etto, hanner
croen dafad, i'r Cyn.. 3s ; i'r Cang. 3s 2c ; i'r eyhoedd, 3s 3c.

Y neb a ewyllysio sicrhau yr " Eurgrawn" am y prisiau uchod,

jwell iddynt anfon ar frys, rhag eu siomi ; ac nid tebyg y daw
ail argraffiad yn fuan.

—

Gol.

Derbyniadau o Ion. 28 hyd Chwef. 9.—Dwyr. Morgan-
ffg, £1 8c 6 ; Liverpool (Cym.), £1.—Cyfanswm, £2 8s 6c.

f&gT Bydded ein gohebwyr yn amyneddgar.—O ddiffyg lie,

forfuwyd arnom adael amryw bethau allan y tro hwn.

$j^f Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau,

i Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydjil.
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Rhif. 7.] CHWEFROR 18, 1854. [Ctf. VIL

Y DUW A ADDOLIR !—PWY YW?
[Parhad o dud. 90.]

Mae digon wedi ei egluro, er profi yn ddiammheuol y bod

Duw Dad yn feddiannol ar gorff, rhanau, a nwydau, ac ei fod

yn wrthrych addoliad ; ac hefyd y bod Duw y Mab yn fedd-

iannol ar gorff, rhanau, a nwydau, ac etto eu bod hwy yn holl-

bresennol, o herwydd y cyftawnder o'r Duw " Ysbryd" ag sydd

ynddynt hwy
; y fod y naill a'r Hall yn hollwybodol, o herwydd

yr hollwybodaeth ag sydd yn yr Ysbryd hollwybodol a feddant

;

eu bod yn hollalluog trwy yr hollalluogrwydd ag sydd yn y
sylvvedd ysbrydol hwn. O herwydd y deallant eu ddeddfau yr

ufyddha iddynt yn mhob peth; megys, er enghraifft, pan yr

ymsymmudodd ar wyneb y dyfnder yn y dechreuad, ac yr ym-

reoleiddiodd yr holl elfenau drwyddo, canys " y mae efe yn

mhob peth, a thrwy bob peth," nes y cyhoeddodd y Gorchym-

ynwr, bob peth " yn dda iawn." Fel hyn y " cynnalia efe bob

peth trwy air ei nerth." Felly, pe byddai miliynau o fodau yn

Dduwiau oil, gellid addoli yr oil heb addoli ond un Duw. Mae
ein gosodiad blaenorol o gredu personoliaeth a hollbresennoldeb

Duw, wedi ei brofi yn modoldeb y ddau Dduwiau unol hyn;

a gwelir fod y Saint yn addoli y gwir a'r bywiol Dduw,

•tra yr addola eu gwrthwynebwyr " yr hyn ni wyddant," neu
" y Duw nid adwaenir."

Yn nesaf, anturiwn brofi mai tynghedfen hollfeibion daearol

Duw, pa rai ydynt ddynion yn gwisgo cnawd Uygredig, yw
? [pris 1^.
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cyrhaedd yn Dduwiau perffaith, hollalluog a hollwybodoE.

Ynrresymir mai anmhosibl i hyny fod, o herwydd mai " gallu-

oedd meidrol" sydd gan ddyn, meddir, ac nad all meidroldeb

bytb gyrhaedd anfeidroldeb. Elthr ni chaniatawn mai meid-

rol yw galluoedd dyn. Pwy a welodd ddyn a allodd gredu

un gwirionedd, heb allu credu yr ail, a'r trydydd, a'r pedwar-

ydd. Nid yw yr anhawsderau ag sj'dd ar y ffordd i gredu

yehwaneg yn profi ei analluogrwydd ; canys symmuder y
rhwystrau, ac efe a greda fwyfwy o byd. Os oes gallu dynol

ynddo, yr hyn a brofir drwy iddo gredu y gwirionedd cyntaf, ni

ddirnadwn pabam nad alia gynnyddu o wirionedd i wirionedd,

nes y cyrhaedda yr oil ag sydd gan unrbyw fod. Pwy a all gofio

cyfnod neu amgylehiad arno ei hun, pryd nad allasai gredu un

petb yn rhagor? Pwy a ddywed pa bryd, neu dan ba amgyleh-

iad, y dichon iddo fod, fel nas gall dderbyn unrbyw wybodaeth

yebwanegol, tu yma i gyrhaedd y cyflawnder o bob gwybod-

aeth a fedda Duw? Gweler, ynte, nad y galluoedd sydd yn

feidrol, ond y wybodaeth a feddwn meidrol yw, etto yn cyn-

nyddu tuag at anfeidroldeb bob ychvvanegiad ati. Y gredin-

iaeth o feidroldeb y galluoedd dynol a ^chosa i dduwinyddion

ddysgu mai anmhosibl i ddyn byth gyrhaedd cyflawnder gwyb-

aeth, nac o ganlyniad, y gall byth ddyfod yn Dduw ; eithr

gwelir y fod galluoedd dyn, nid yn nnig yn dragywyddol ac

anfeidrol, a'i fod yn alluog i dderbyn pob gwybodaeth a ddysgir

iddo, eithr hefyd ei fod yn gyfryvv na ddigonir byth mo hono,

hyd nes eu divvallir a hollwybodaeth. Profasom eisoes mai

cynnyddol oedd gwybodaeth Mab Duw, o wirionedd i wirion-

edd, yn llin ar lin, nes y " cyflawnwyd ef a holl gyflawnder

Duw ;" dyna, brawf o gynnyddiant un galluoedd meidrol hyd

anfeidroldeb. Yn nesaf ceir profion ysgrythyrol, nid yn unig

y dichon meidroldeb pob dyn gyrhaedd anfeidroldeb; ond trwy

y "dywediadau canlynol dealJir fod Duw, naill ai wedi creu

galluoedd mewn dyn yn bwrpasol, a bwriadol iddo gyrhaedd

anfeidroldeb ryw bryd, neu y fod gweddiau Iesu Grist ar ei

Dad yr#ofer, pan yn dymuuo ar fod ei holl frodyr a gredent

ynddo ef, yn un ynddo ef, megys yr oedd efe ya y Tad, sef

mewn gwybodaeth a gallu ; fel y byddont hwythau oll yn

rN ynddo ef mewn pob cyflawnder a feddai Efe. Os nad yw y
Saint i gynnyddu hyd holl wybodaeth. gallu, a pherffeithrwydd
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Duw, gofynwn i ba beth y bwriadwyd crefydd? Beth arngen

yw dyben trefn yr iachawdwriaeth ? Pa fodd y dicbon i Dduw
fod yn achubj'dd dyn, byd nes y perffeithia Efe ef yn gyffelyb

iddo ei bun yn mhob petb. Gan inai Efe y w y safon ober-

ffeitbrwydd—mai ei ddiben a'i amcan yn yr oil yw gwneyd ei

blant yn berffaith—mai ei Ysbryd Glan yw y perffeithydd nen

y santeiddydd ; a iiban y gorchymyna Iesu Grist iddynt fod yn

berffaith, megys y mae eu Tad yr hwn sydd yn y nefoedd yn

berffaith; yna, yr hwn a wada y posiblrwydd i allu meidrol

presennol ei blant gynnyddu hyd anfeidrokleb, a gyhudda

Dduw o fod yn eu gorchymyn i ufyddhau i anmhosiblrwydd

creadigol o'i waitb ei bun. Os nad yw y cynnyddianttlynol i

anfeidroldeb yn bosibl, yna gweddiai Paul i'r Ephesiaid dder-

byn anmhosiblrwydd, pan y dywed yn mhen. iii, 18, 19,
—" Fel y

gallocb, wedi eich gwreiddio a'ch 6elio mewn cariad, amgyffred

g3rda'r hall 6aint, beth yw y lied, a'r hyd, a'r dyfnder, a'r

ucbder; a gwybcd cariad Crist, yr hwn s}rdd uwcblaw gwybod-

aetb, fel y'ch cyfiawner z holl gyflawnder Duw." Oni fyddant

mor anfeidrol ag unrhyw bersonau dwyfol ereill, pan y byddant

" wedi eu eyflawni a holl gyflawnder Duw ?" Yna byddant yn

anfeidrol, serch mai galluoedd dynol a feddent tra yn y cnawd.

Y Duw hwn yw y cyflawnder o berffeithr^ydd y priodoliaethau

ag y soniasom am deno eisoes. A phao y precv/ylia hwn yn y
Saint, nad faint fydd o honyut, bydd pob ua yn gwybod pob

peth a wyr y Tad a'r Lfah Ni fydd un dim a wyr un na'r oil

o'r Duwiau yn ei wybod, ar na fydd pob un o'r Saint wedi

dyfod i wybodaeth o bono hefyd. Cyd-dystia loan a ni yn hyn

yn eglur, yn 1 loan iii, 2,
—" Anwylyd, yr awrhon meibion i

Dduw ydym, ac nid amlygwyd etto beth a fyddwn : eithr ni &

wyddom, pan ymddangoso efe, y byddwn gyffelyb iddo; obleg-

id ni a gawn ei weled Ef megys ag y mae." Nid "yn gyffelyb

iddo" o ran ein cyrffyn unig, ond hefyd ein gwybodaeth a'n

gallu; canys dywedir yn Phil, iii, El,
—" Yr hwn a gyfnewidia

ein corff marwol ni, fel y gwneler ef yr un ffurf a'i gorff go-

goneddus ef, yn ol y nerthol weithrediad trwy yr hwn y
dichon efe, ie, ddarostwng pob peth iddo ei huu." Y pryd hyn

y byddant berffaith, megys y mae eu Tad yn berffaitb, yn bur

fel efe; yna yr adnabyddant megys eu hadnabyddir, gan y
bydddant oil yn hollwybodol; y gwelant megys eu gwelir
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eanys byddant hollbresennol, yn feddiannol ar bob petb, eanys

dywedir yn Ehuf. viii, 16, 17, 30,—" Y mae yr Ysbryd hwn yn
cyd-dystioliaethu a'n hysbryd ni, ein bod ni yn blant i Dduw.
Ac os plant, etifeddion hefyd; sef etifeddion i Dduw, a chyd-

eitfeddiona Christ: os ydym yn cyd-ddyoddef gydag ef, fel

ein cyd ogonedder hefyd. A'r rhai a ragluniodd efe, y rhai

hyny hefyd a alwodd efe; a'r rhai a alwodd efe, y rhai

hyny hefyd a gyfiawnhaodd efe ; a'r rhai a gyfiawnhaodd efe,

y rhai hyny hefyd a ogoneddodd efe." Hefyd, dywedir "y
mae pob peth yn eiddo chwi, a chwithau yn eiddo Crist, a

Christ yn eiddo Duw." Nid cyn y cynnydda eu galluoedd

meidrol hwy, megys y cynnyddodd galluoedd meidrol eu brawd

hynaf i gyfiawnder anfeidroldeb y Duwdod, y bydd pob peth

yn eiddynt hwy. Ni welwn ni ddim mwy anmhriodoldeb i

gredu fod galluoedd y brcdyr ieuengaf i gynnyddu i anfeidrol-

deb, nag oedd i'r brawd hynaf; na dim mwy anghysson i'r naill

o'i blant, wedi dyfod yn Dduwiau, feddu pob peth, fwy nag i'r

an o'r Ueill a gyrhaeddasant y cyflawnder o'r Duwdod o'u

blaen hwy, feddu pob peth; canys, yr oedd yr oil yn gwneyd

pob peth ac yn mhob peth, yn yr un ystyr, ac felly hwy a bia

bob peth.

Y pryd hyny, mor briodol y gall yr holl Saint ddweyd eu bod

hwy " cyn pob peth," o dragywyddoldeb hyd dragywyddoldeb

heb ddechreu na diwedd iddynt hwy na'u gweithredoedd, ag

j\r i Iesu Grist, y Tad, neu un Duw arall ddweyd hyny. Y
pryd hyny, dywed y naill wrth y Hall, Yr wyf fi ynot ti, a

thithau ynof finnau, mor briodol ag y dywedodd Iesu Grist

hyny wrth ei Dad; ac nid gwir najmosibl hyn fel personau ; ond

o ran y Duwdod ag sydd ynddynt, mae mor briodol i'r naill ag

i'r Hall, pe Hall hefyd ; canys un Duw fyddant, er yn wahanol

bersonau. Yn 2 Cor. iii, 18,
—" Eithr nyni oil, ag wyneb agor-

ed, yn edrych ar ogoniant yr Arglwydd megys mewn drych, a

newidir i'r unrhyw ddelw, o ogoniant i ogoninnt, megys gan

Ysbryd yr Arglwydd." Erbyn y delo ' 'Ysbryd yr Arglwydd"

x hwy oil " i'r unrhyw ddelw," yna mwynhant yr un gogoniant

ag Ef, ac a'u gilydd.

Wedi geni dynion o Dduw drwy ddwfr a'r Ysbryd, y mae

eyfxan o'r Duwdod yn cael ei blanu ynddynt, yr hyn yw
" dawn yr Ysbryd Glan;" dysgwylia Duw y cynnyddiant o
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hwn ynddynt yn barliaus trwy ymwrthodiad a'r drwg, ac

ufydd-dod iddo Ef, hyd nes eu perffeithio drwyddo, a chael o

honynt deml anllygredig yn yr adgyfodiad cyntaf. Etto, nid

y pryd hyny chwaith, oddieithr y fod cyfran o'r Duwdod yn

preswylio ynddynt yma; canys dywedir yn 1 loan iv, 12, 13,

—

" Ni welodd neb Dduw erioed. Os carwn ni ein gilydd, y mae
Duvv yn trigo ynom, ac y mae ei gariad ef yn berfifeith ynom.

Wrth hyn y gwyddom ein bod yn trigo ynddo Ef, ac yntau

ynom rrinnau, am ddarfod iddo roddi i ni o'i Ysbryd." Yr Ya-

bryd hwn a breswylia ynddynt nes eu dwyn ar ddelw eu Tad,

fel y dywed Paul,—"Os ysbryd yr bwn a gyfododd Iesu oddi-

wrth y meirw sydd yn trigo ynocb, yr hwn a gyfododd Gri6t

oddiwrth y meirw, a fywioca hefyd eicfa eyrff marwol chwi

trwy ei Ysbryd yr hwn sydd ynoch chwi." Profasom hefyd eu

hod nid yn unig ar ei ddelw gorfforol, ond yn feddiannol ar ei

boll berffeithrwydd ef yn mhob dull, ac y cyd-etifeddant bob

peth ag ef ; ac felly cyd-deyrnasant ag ef mewn gogoniant. Yna
bydd eu llywodraeth dros bob peth, o herwydd bydd pob peth

wedi ei ddarostwng iddynt, a byddant fwy na choncwerwyr ar

bob peth. Byddant yn " Freninoedd ac yn Offeiriaid i Dduw,

a theyrnasant gydag ef ar y ddaear." Bydd y gair DUW yn

weledig ar dalcen pob un o'r dyrfa liosog ; ac nid i arwyddo yr

hyn ni fyddant, ond pawb a adwaenant eu bod yn teilyngu yr

enw a fydd arnynt, canys Duwiau a fyddant, yn meddu y cyf-

lawnder o'r Duwdod. O ddedwyddolion! Pwy na ystyria y
mwynhad sylweddol, ac nid ffugiol nac " ansylweddol," o'r

perffeithrwydd, y gogoniant a'r gallu hwn, yn werth dyoddef

pob peth er ei fwyn? Nid rhyfedd i blant Duw gynt ddiys-

tj'ru golud y byd, mewn cyferbyniad i'r , anchwiliadwy

©hid hwn. Cymhwys y gallasant ddibrisio gorsedd- feingciau

daearol ac amserol, wedi cael cipolwg ar y rhai trngywyddol a

nefol hyn. Pwy a'i hiawn ystyria, ar nad \ mdrecha, i ymber-

ffeithio drwy santeiddiad Ysbryd Duw, i fod yn addas i'r oruchel

gwmniaeth hyn? Cofier nad a, i mewn 'r gogoniant hwnddim
aflan na halogedig! Braint anmhrisiadwy yw cael dyfod yn
blant mabwysiadol i Dduw ; canys i gynnifer a'i derbyniasant

ef,
,l efe a roddes iddynt allu i fod yn feibion i Dduw." Mawr

yw dyled y rhai a gawsant yr oruchel fraint o gael eu geni o'r

Duwdod hwn, i wylied a gweddio, rhag tristau ei Ysbryd ef
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oddiwrthynt ruewn un modd; canys hebddo gweler na ddeuant

byth yn debyg i'w Tad. Saint anwyl, rnagwn, a rneithrinwn

y ddwyfol anian lion hyd y cyflawnder.

(I' iv bvrhau.J

CYMMANFA MERTHYR.

CRYNODEB o'R HYN A WNAED AC A DDYWEDWYD YN Y GYM-

MANFA LCHOO.

[Pal had o dud. 93 ]

Mae i bawb, yn yr Eglwys lion, eu harnrywiol freintiau; ac

wrth i bob un gyflawni ei ddyledswyddau, a phawb oil i

gynnorthwyo eu gilydd ynghyflawniad eu dyledswyddau, eu

bendithir gan Dduw. Mae pob egwyddor a phob athrawiaeth

sydd yn ol duwioldeb yn dda; ae ni ddylaineb eiddigeddu, ond

tros ogoniant Duw. Difoder o'n plith bob eiddigedd am gael

swydd, ac am gael a deimlwn yn hawliau i ni yn y peth hyu

a'r peth arall: eithr ein eiddigedd ni oil a fyddo tros gynnal i

fyny y rhai sy mewn swyddau, fel ein cynnalier ninnau yn ein

gwahanol gylchoedd ; a gofalwn fod yr oil a wnelom, yn tueddu

at anrhydeddu Arglwydd y lluoedd, cany3 pob swydd a phob

dylanwad a feddwn, sydd eiddo yr Arglwydd.

Gofalwn ddywedyd yn dda ac yn barchus am weision Duw;

a'r dull goreu i'n cymhell at hyny, ydyw peidio a llochesu

ammheuon a theimladau anymunolam danynt na thuag attynt.

Gweddiwn tros y rhai sy'n myned i Seion. Y neb a iselo, neu

a gefnogo eredl yn eu cais at iselu cymmeriad y Llywydd

Phillips, Avedi yr elo ymaith, a iselir, ac a arweiniant eu gilydd

i uffern; canys a pha fesur y mesuroch, yr adfesnrir i

chwithau.

Nyni a dderbyniasom yr unrhyw brynedigaeth; yr ydym yn

yr unrhyw gyfammod newydd; cawsom ein bedyddio i'r un

ffydd, trwy yr unrhyw fedydd, er maddeuant pechodau; ac yr

ydym yn un Eglwys lesu Grist, a sefydlwyd gan yr un Ar-

glwydd Dduw, er iachawdwriaeth dynion. Deibyniasom, ac

am hyny cadwn a ohofleidiwn egwyddorion y Gwirionedd,

—

egwyddorion y bywyd tragy wyddol, ac yna nis gall y byd ein

hyspeilio. Deallwn a gwnawu ein holl ddyledswyddau
}
a by&ii
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9 Dduw ein bendithio,'ein cynnal, a'n cadw yn dragywydd. Y
dyn goreu. yw y dyu sydd yn deall ac yn gwneyd ei ddyled-

swyddau oreu.

Anfonwyd ataf, mewn perthynas i'r " Drysorfa Ymfudol

Barhaus." Trysorfa ydyw hon a ffurfiwyd ac a gyfansoddwyd

yn unol a chyfraith y tir. Anfonir yr arian i'r llywyddiaeth

yn Liverpool, ac oddi yno i ddwylaw yr awdurdodau yr ochr

draw i'r mor, yn Seion: dodir yr arian mewn gweithrediad i

gynnyddu, fel eull'iosoger at anfon cantoedd amiloedd o Saint i

Seioii yn awr, ac mewn amseroedd dj'fodoi; nid oes un sail nag

achos i neb personal! ammlieu nac ofni y gwneir cam a hwynt,

mewn un modd; a chaiff pawb, o dro i dro, y fraint o fyned

adref i Seion. Ehoddir yn awr fenthyg tair pynt, i bob un a

dalo ddeg pynt at ymfudo; bydd i'r rhai a gymmerant y
bentbyg, dalu byny ol, wrth eu gallu; ac ychwanegir y cyfryw

daliadau at y swmiau, yn y Drysorfa Ymfudol: ac felly,

galluogir lluoedd rhagllaw i fyned befyd tuag adref. Mae'r

cynllun, fel pob peth arall sy'n perthjm i Formoniaeth, yn

garedigol, yn nerthol, ac yn gynnyddol er daioni i'r holl Saint,

ac nid oes yma un pleidgarwch i neb mwy na'u gilydd; ond

pawb oil i gyfranu, yn wirfoddol, ac yn ol eu gallu ; a phawb oil

ifwynbauyn gyfartal o'r cysuron annbraethol sydd yn ein haros.

Dicbon mai bwn ydyw y tro elaf i mi gael eich cyfarch yn

Mertbyr : o leiaf, yr wyf yn gobeitbio hyny. am fod i mi ber-

tbynasau ac anwylion yn fy aros draw. Bendithied Duw ni a

nerth i allu myned trwy holl amryw olygfeydd y byv yd bwn,

nes ein myned oil i fwynhau cysuron Seion, ynghyd a cbysuron

di ball y bywyd tragywyddol. Nid wyf yn adwaen nemawr
yn Nghymru, wrth eu henwau; ond yr wyf yn mawr lawen-

hau yn yr hyn a wnaed ynoch, ganddoch, a thrwyddoch, yn yr

amser a aeth heibio: yr wyf, befyd, yn mawr lawenhau yn y
gobeithiadau sydd o'n blaen, ac wrth feddwl am yr amser y caf

gydgymdeithasu ag Apostolion, prophwydi, ac ereill o weision

Duw yn Seion. Yr wyf yn llawenhTu, gan eich annog, i bob

ffyddlondeb, diwydrwydd, a dyfal barhad, gyda phenderfyniadau

cywir, yn y gwaith a'r llafur cariad gogoneddus, ag y sydd yn
dwyn cymmaint lies i ddynion, cymmaint dedwyddwch i'r

Saint, a chymmaint testunau rhoddi mawl annhcrfynol a

gogoneddus, i'r Hollalluog Dduw, trwy Iesu Grist. Amen.
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Canwyd unsain, gan y brawd William Jones, a chydgor, ya
aurdderchog iawn.

Y Llywydd Jones,—Meddyliwyf fod yma bawb yn teimlo eu

hunain yn gysurus a thra dedwydd; a bod yma rai yn dechreu

ymholi. " Pa fodd i gadw a dal gafael ar y mwynhad cysurus

hwn?" Py atteb, ydyw mai trwy wneyd yr hyn a gais yr

Arglwydd genym. Mae y Llywydd Richards, yn llawenhau

wrth weled yr anvyddion dymunol, er na ddeall ef yr iaith a

lafarwn; oud yr un yw Duw, i'r Cymry, i'r Saeson, ac i bob

ieithoedd a phobloedd ag a alwant arno; mae'r Duw hwnw yn
Dduw y Cariad; dysgwn ninnau ei garu ef, am iddo ef yn,

gyntaf ein caru ni; a charwn ein gilydd, yn ac o herwydd ein

tybygolrwydd iddo ef. Y bobl sydd yn caru, a arferant ddweyd
yn dda wrth ereill am eu gilydd; cariad a guddia liaws o

bechodau, a charwn ninnau fel y dysgom lafaru yn dda y naill

am y Hall bob amser. Mor deg yw traed y rhai sydd yn ef-

engylu taugnefedd. ac yn cyhoeddi heddwch! Llafarwn ddai-

oni, fel y byddo yn dda gan bobl glywed swn ein cerddediad

a'n gweled yn dyfod i'w tai. Nid oes genyf fi amser i fyned ac

amddiffyn fy ngbymmeriad : i'w ofal ac i'w gadwraeth anffael-

edig Ef y gadawaf hyny.

Y Bugail Thomas Jeremy,—Gan i mi gael y fraint o ufydd-

hau i'r Efengyl, a mwynhau tystiolaeth o wirionedd y Grefydd

hon, difyr ydyw genyf gael dywedyd gair, gyda theimladau

diolchgar, am y ddysgeidiaeth a gefais yma heddyw. ar hyd y
dydd; y mae yr addysg i mi fel y mel. Gadawais deulu anwyl,

o wraig a phlant, yn Seion; i gyhoeddi yr Efengyl, acianDogy

Saint, yngeiriau Paul," Meddyliwch am eich blaenoriaid, yn yr

Eglwys, ffydd y rhai dylynwch." Mae ffydd y blaenoriaid, yn

yr Eglwys hon. fel ffydd y Patriarehiaid; fel ffydd Moses, ar

prophwydi ; ac fel ffydd yr Apostolion, yn nyddiau Crist ; sef,.

ffydd er iechydwriaeth, ffydd yngweinidogaeth angylion, a

ffydd yngwahaniaethol ddoniau yr Ysbryd Glan. Ymdrechwn

ddylyn yr un ffydd a hwynt, fel y mwynliiiom yr un fath

wybodaeth ag a fwynhasant hwy; dylynwn yr un ffydd, fel y
derbyniom yr un cyffelyb fendithion, ynghyd a'r un bywyd
tragywyddol ag a dderbyniasant hwy.

Pe gwnelai rhyw wr cyfoethog ei ewyllys, a, gadael ei h&ll.

qiddo i'w berthynasau, ni byddai gobaith i mi, os heb wybod fy
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asod yn un o'i berthynasau ; nid oes gobaith chwaith, am
fwynhau o'r breintiau sy gan blant Duw, ond i'r rhai a ufydd-

hant i Efengyl Duw; gan hyny, mynwn gael gwybod ein bod

ni yn blant iddo ef, ac yn etifeddion yr addewidion mawr iawn

» gwerthfawr, a drysorodd efe i'w blant, yn Nghrist Iesu ein

Harglwydd, Amen.

Canwyd gan y cor.

(Pu> barh.au.)

ITDGOKN SEION,
MU

gtven p gaint.

DYDD SADWRN, CHWEFROR 18, 1854.

Newyddion da ag sydd yn peri llawenydd mawr i holl gar-

wyr Duw,—i wir gyfeillion Iesu Grist, yw yr hyn y mae yn

fraint i ni ei gyhoeddi drwy ein cyhoeddiad bychan; sef y f<xl

ei deyrnas ef yn myned ar gynnydd—-fod ei gyfraitli Ef

yn rhedeg drwy'r byd mor gynym ag y mae, ac yn ennill

ufyddion iddi ei hun : llawenydd yw genym gyhoeddi ei

llwyddiant yn ein gwlad ein hunain; gan ein bod ni yn gwy-

bod fod y Duw hollalluog wrth y llyw yn mhob peth, ein hym-

ddiried disigl fydd ynddo Ef, a thrwyddo Ef yn ein gilydd, fel

cydweithwyr Duw. Yr arwyddion egluraf o lwyddiant yr

efengyl yw duwioldeb buchedd, a chynnyddiant doethineb a

chariad ei phroffeswyr. Testunau newyddion o lawenydd

rhodded y Saint i'w gilydd, ac i'w Llywyddion yn barhaus, trwy

arddanghosiadau amlycach o gynnyddiant y Duw-dod i'w calon-

au, profadwy yn eu gweithredoedd. Duw-debyg a gerfier ar bob

gweithred o'u heiddo mor amlwg i'r byd, ag y bydd amlyg-

rwydd yr " enw newydd," hwnw, sef" Duw," ar dalcenau ei holl

blant yn y dydd a ddaw. Pleser genym ganfod argoelion o hyn

yn ohebiaethau ein gohebwyr, wrth law, y rhai y caiff ereill y
pleser o'u darllen hefyd, gynted y b'o lie ; caffed amynedd ei

pherffaith waith fel y cawn ninnau ei pherchenogiou ya
barhaus.



110 UDGOKN SEION.

Y DIRYWIAD ANGHRISTA1DD.

GAN ROBTN DDU, EliYRI.

Rhoddodd Ddw, i ddynion amrywiol Oruchwyliaethau, gan
addaw " Goruchwyliaeth cyflawnder yr amseroedd; " ac o her-

wydd ei fod yn perchen pob perffeithrwydd, ni ddadguddiodd ef

ond un drefn achub pechadur, ac ni chydnabyddodd ef ond un

Eglwys i gyhoeddi yr unrhyw drefn, yn yr holl amrywiol
Oruchwyliaethau.

Gan y ceir, yn ein dydd a'n gwlad, liaws o wrthbleidiau yn
arddelwi crefydd, a phob plaid yn haeru mai ei hunan, ac nid

arall, sydd Eglwys i Grist, nyni a chwiliwn am yr Achos

dechreuol o'u hymbleidiaeth, gan osod y cyfreswm canlynol yn
sail i'n hymofyniad: sef, " I bob effaith, mae achos : mae effaith

a'i hachos, bob amser yr un natur a'u gilydd; ac o ganlyniad, y
mae yn rhaid i unoliaeth yr Eglwys, a'i dirywiad ymraniadol,

fod wedi tarddu oddiar achosion, mor wahaniaethol y naill

oddiwrth Hall, ag ydyw y gwahaniaeth sy rhwng yr undeb a'r

ymraniad a effeithir ganddynt.

Rhwyddhiiwn ein ffordd, trwy gyferbynu Goruchwyliaeth

Moses ag eiddo Crist. Yn banes y naill, ceir fod Duw yn
dadguddio ac yn dangos ei gyfrinach i'w weision y prophwydi;

fod yr Eglwys mewn undeb, yn cadw y gorchymynion a ddad-

guddiai yr Arglwydd iddi yn barhaus trwy ei weision, a'i bod

yn mwynhau gweinidogaeth angylion, prophwydi, ac amryw
swyddogion yr offeiriadaeth santaidd, a bod gwyrthiau yn ei

chanlyn.

Yn banes y Hall, ceir i'r Ysbryd Glan lenwi dyscyblion Crist;

y derbyniasant eu cennadsvri trwy ddadguddiad; fod yr

Eglwys yn un a chytun, gan gadw pob peth a orchymynodd

Iesu Grist eu cadw; a'i bod yn mwynhau gweinidogaeth angyl-

ion, prophwydi, apostolion, athrawon, a bugeiliaid; a bod

gwyrthiau yn canlyn y rhai oil a gredasant yr Efengyl gan

ufyddhau i'w holl ordinhadau.

Yn y naill, canfyddir etto i'r bobl ymlygru a lladd gweision

Duw; iddynt fyned i gaethiwed, ac y dj'chwclasant heb gan-

ddynt nag arch y cyfammod, na dim o'i ddodrefn; a'u bod, o

ganlyniad, wedi eu hamddifadu o'r dadguddiadau dwyfol; fel,

.oblegid hyny, yr aethant i dywyllwch mawr, ac yr ymran-
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asant i lawer o sectau; megys, Libertiniaid Gaulonitiaid,

Herodianiaid, Epicureaid, Stoiciaid, Gnosticiaid, Nicoleaid,

Nazareaid, Zelotiaid, amryw sectau o Phariseaid, Saduceaid,

Samariaid, a llawer ereill.

Yn y Hall, gwelir etto i'r bobl ymlygru a lladd gweision

Duv,-; ac, o ganlyniad, yr amddifadwyd hwythau o'r dadguddiad-

au dwyfol; fel, oblegid hyny, yr aethant yn yr un modd a'r

Iuddewou gynt, i dywyllwch mawr, ac yr ymranasant i liaws o

sectau; yr hyn, yn ol yr Hanes Eglwysig, gan Mosbeim,

Gahan, ac ereill. a ddcchreuodd yn raddol, fel y canlyn :

—

o.a
100. mlynedd :—Yr oedd yr holl Apostolion, oddigerth loan

wedi eu lladd : daeth loan o ynys Patmos, yn y fl-98.

200. Taenellwyd dyn claf yn ei wely, am y credent fod

bedydd yn angenrheidiol er maddeuant pechodau;

eitbr wedi ei iachad, ni dderbynient ef yn aelod

Eglwysig, am yr ammbeuent nad iawn eu dull o

feddyddio trwy daenelliad. Gahan.

300. Dechreuwyd taenellu babanod, y waith gyntaf erioed.

Mosheim, Vol 2. t. d. "69. Gahan. 93.

323. Unwyd yr Eglwys wrth y wladwriaeth; gan Gys-

tenyn Fawr.

325. Cynualiwyd Cymmanfa, a mabwysiadwyd cyfeiliorn-

adau Nice.

570. Dinanodd yr boll ddoniau gwyrthiol o'r Eglwys.

Mosheim.

606. Ehoddwyd y titl Pab, y tro cyntaf, i Boniface y tryd-

ydd.

G08. Cododd Mohammed, a chrefydd yr Alcoran, o ogof

Mecca.

900. Ymranodd Eglwys Groeg allan o Eglwys Rhufain, a

sefydlodd ei hun yn Constantinople, a'r ddwy yn lladd

a llosgi a allont o anghj'dffnrfwyr.

1200" Ymranodd y Waldensiaid, dan Peter Waldo, mas-

gnachwr o Lyons: a'r Albigeniaid, y dyfetbwyd lliaws

o honynt yn Piedmont, gan fJwyr y Pab Pius. iii.

1483. Ymranodd y Lutheriaid, dan Martin Luther.

1523. Ymranodd Eglwys Loegr, dan Harri yr wythfed.

1536. Ymranodd y Bedyddwyr, dan Simon Menno; eya.
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offeiriad Pabaidd, ganedig o Friesland. Buck's Theo-

logical Dictionary, t. <3. 35.

I6o0. Ymranodd y Presbyteriaid, dan John Knox; dyscybl i

Calvin.

1700. Ymranodd y Crvnwyr, dan George Eox; rheoleidd-

iwyd hwy gan William Pen, a Barclay.

1729. Ymranodd y Wesleaid, dan John Wesley; yr hwn ag

ef yn bresbyter yn Eglwys Loegr, a ordeiniodd ddyn

o'r enw Thomas Coke yn esgob!

1746. Ymranodd y diwygiad o Eglwys Allmaen, dan Michael

Schlatter; a chyd rhwng y Trefnyddion Calfinaidd, yr

unarddeg ymraniadau Wesleaidd, yr Annibynwyr, yr amryw
ymraniadau Presbyteraidd, yr Undodiaid, y Sandimaniaid, yr

Ariaid, y Swedenborgiaid, y Sabeliaid, a'r holl ymraniadau rhy

liosog i'w henwi, mae gan y flwyddyn 1854 sectau a'u henw yn
lleng.

Mae yr hanesyddiaeth flaenorol yn amlygu, mai cael a der-

byn Dadguddiadau oddiwrth Dduw, trwy ei weision, oedd yr

achos o'r Undeb a'r bendithion a fwynheid yn yr Eglwys dan y
ddwy Oruchwyliaeth; ac mai y llygredd, a barodd lladd y
gweision hyny, yw yr achos o'r holl ymraniadau, a gymmera-
sant le cyn a gwedi dyddiau Crist a'i apostolion. Mae hyn yn
tin harwain, gyda gorfodaeth, i benderfyniad pwysig : sef, fel y
mae y dadguddiadau dwyfol, a'r undeb perthynol i'r Eglwys,

yn achos ac effaith dda; felly, y mae y llygredigaeth a barodd

yr amddifadrwydd o'r cyfryw ddadguddiadau, ynghyd a'r ym-
raniadau gwrthbleidiol a ddylynodd hyny, yn achos ac effaith

ddrwg : a chain na all achos drwg ddwyn effaith dda, mwy nag

y dichon i achos da ddwyn effaith ddrwg, nis gall chwaith yr

ymraniadau sectyddol, mwy na'r llygredd a'u hachosodd, fod

yn eiddo Crist.

(Tw barliau.)

CAIS AT DDEHONGLIAD Y DDAMMEG,
Yr lion a ymddangosodd yn rhifyn 3ydd o Udgorn Seion.

Syr,—Wedi gweled Dammeg y Boneddwr a'i Fab yn yr Ud-
gorn, a'r gofyniadau ar ei hoi, cynnygiaf yn fyr fy meddyl-

ddrych am dani.
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Y gofyniad cyntaf,—Pwy yw y personau cyfeiriedig, 6ef j
Tad, yMab, a'r etifedd?

Ateb: Y Tad yw Duw y Nefoedd; sef y byd wedi ei

Nefoleiddio, ei berffeithio, a'i ogoneddu. Y Mab yw Adda, a'r

Etifedd yw Iesu Grist.

Yr ail ofyniad,—YPalas a'r gwyddfodolion?

Ateb: Y Falas yw Cartrefle y Mab, neu Adda yn y byd

nefol. Y Gwyddfodolion yw hiliogaeth Adda, sef yr ysbrydion

cenedledig, y rhai oeddynt braidd wedi Uenwi ei etifedd iaeth

yn y byd nefol.

Y trydydd gofyniad,—sef, " Ai Priodol," &c?

Ateb : Ie, priodol yn ol fel y dywed y Ddammeg am yr add -

uned a wnaed, a boddlonodd, nid yn unig y Mab i'w tros-

glwyddo i ofal ei Dad am amser, ond hefyd cydsyniasant oil

fel teulu rnawr, a cbanasant mewn llawenydd am y cynnygiad

;

nid yn unig hyny, ond hefyd i fyned yn eiddo i'w Taid, yn gym-

maint ag os byddai i'w Tad eu hangofio, a tbroseddu atnmodau

y freintlen, yr hyn yn sicr a fu ; ond er hyn oil, trwy gyfryng-

oliaeth yr Etifedd, adferir hwy oil i'w Tad a'i cenedlodd.

Y gofyniad olaf—Y " Wlad bell."?

Ateb: Y wlad bell yw y Ddaear lion. Y modd yr effeithiodd

y ffrwythau oedd, wedi iddynt breswylio yn y " wlad bell" (y

Ddaear) am ysbaid o amser, yr oedd yn fath gyfnewidiad, hyd

nes yr oeddynt yn cael eu troi yn raddol yn ddaearol, yr hyn

oedd yn diswyddo y cof am bethau a fu, ac a oedd i fod, &c. Ac
heffd, trwy fwyta o'r ffrwyth gwaharddedig.

Dyffryn Conwy. William Davies, Ieu.

[Cyhoeddasom y dehongliad blaenorol o blith lliaws o dde-

hongliadau a gynnygiwyd; yn un peth, o herwydd ei fyrdra i'n

tudalenau bychain. Os na foddloner, anfoner ei wallau a'i

welliant.—Gwel Perl o Fawr Bris, tud. 2.

—

Gol.]

DAMMEG AKALL.

Gah fod ein gohebwyr mor barod i ddysgu egwyddorion pwysig

trwy ddammegion, porthwn hwynt a'r hyn a wna iddynt fawr

les ei ddeall a'i ddehongli, sef:

—

SIARAD PLANT.

''O Deio, wyddost ti beth! tyr'd yma ar frys, rhed," eb«
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erotyn bach yn ei bais, dan redeg heibio ein pcnelin un boreu,.

a'i damaid yn ei law, " mi fetia i ddiraeu a ti, nad elli di ddim
gesio pwy sydd wedi dod i'n ty ni

;
yn awr dywed os gelli."

" Gallaf mi wrantaf," ebe Deio, canys yr oedd efe eisoes wedi

clywed y newydd. " Wei, dyma'r ddimeu os dywedi," ebe Mo-
ses bach, yr hwn oeild newydd ei chael am fyned allan i

chwarae. " Babi bach sydd yna," ebe Deio, " dyro i mi y
ddimeu 301 awr." Deallid wrth wynebpryd Moses, fod rhyfel

yn ei feddwl, pa un ai colli ei ddimeu ai colli ei eirwiredd a

wnai, eithr dewisodd y blaenaf, gan ddv/eyd, " Wei Deio. gan i

ti ennill y ddimeu, betia etto." " Gwnaf," ebe Deio yn eofn>

"beth nesaf." "Mi fetia ni elli ddweyd pa un ai bachgen ai

geneth yw." " Gen8th , at y fenter," ebe Deio yn wrol. " Nage

yn wir, bachgen ydi o, dyro fy niraeuyn ol," ebe Moses. " Wei
Deio, gan i ti fod mor onest, mi fetia i a ti etto." " Beth a feti

nesa' Mo's." " Wei, mi fetia na wyddost ti ddim ba le y
daeth y babi

;
yn awr Deio, dyna bwsl i ti." " gwn o'r

goren, onid dy fam a'i ganodd yr un dw!, ble arall y doi ef?"

" Nage wir, Deio, dyna'th di wedi cholli hi etto, Lundain y
daeth e ar y goach neithiwr, mi glywais i mam yn dweyd."

"Taw, taw, dweyd rhywboth yr oedd dy fam, am*na ewyll-

yaiai i ti ddeall yn awr o ba le y daeth." " Mae'n ddigon

gwir," ebe Moses yn frawychus, am i Deio ammeu geirwiredd

ei fam. " le, Lundain y daeth e hefyd, mi glywes y nhad yn

dweyd hefyd; ac mi weles i y doctor yn y ty yr hwn a'i dyg-

odd i ni." "Paid taeru Mo's, stori plentyn yw hona, gan. nad

wyt ti ddigon hen i ddeall ble y daeth." "Beth, wyt ti yn

meddwl y buasai fy nhad a mam yn dweyd anwiredd wrtha i,

dywed? na, dywedant well gwir na thydi mi wn." Daeth

Deio a'i holl resymau dros ei bwnc fel cyfreithiwr, er mawr
ddifyrwch ac argyhoeddiad y gwrandawwyr oil, ond Moses

bach, yrhwn a fynai gredu ei dad a'i fam, yn hytrach na'r holl

fyd i'r gwrthwyneb ; ac ymaith ag ef dan lefain yn frawychus

o herwydd i neb ei ammeu ef.

Pwy a ddehongla y Ddammeg? Cynnwysa gyfnod hynod

yn hanes pob dyn byw, a'r man y daetli o hono! Ai Deio ynte

Moses a ennillodd y pwnc, a pheth yw yr egwyddor a ddysga?
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NEWYDDION EGLWYSIG CAETEEFOL.

Dwyr. Morganwg.—Newyddion cysurol—arwyddion byw-
iocaol, a glywir ac a welir yn mhob cwr o'r Gynnadledd hon o

hyd, a pliawb yn penderfynu, ar a wyddom, i fyw yn ffyddlon-

ach nag erioed.

Sir Aberteifi.—Cynnaliwyd Cymmanfa y Gynnadledd

hon yn Aberystwyth, Sul y 5med o'r mis hwn
;
ymgynnullodd

y Saint cylchynol, a llawer o'r byd yn brydlon a threfnus ;

—

gwrandawiad astud drwy yr holl oedfiion ;—Ysbryd Duw yn

nerthol ar ei bobl, yn llawenhau eu calonau ac yn llanw gen-

enau ei weision a doethineb;—argoelion gobeithiol am liosogiad

a chynnyddiant sel a duwioldeb. Cyfanrif, 105; dau wedi en

bedyddio, a'r doniau ysbrydol yn nerthol yn y gwahanol

gangenau. Ymfudodd amryw o'r Gynnadledd hon eleni, a

chyrhaeddasant oil yn iach ar fwrdd y Hong Golconda, tra yr

oedd hi yn yr afon, a hwyliasant yn llwyddiannus gyda y lleill

o'r Cymry.

Brycheiniog.—Tystiai swyddwyr y Gynnadledd hon en bod

hwy a'r holl Saint mewn gwell teirnladau nag y buont er'i

blynyddau yn y rnwynhad o'u cariad cyntaf ;—y brodyr yn
ddiwyd a phenderfynol yn dosparthu traethodau i'r byd; a

hysbysa y Llywydd ni, nad oes neb yn dewis bod yn segur, o

herwydd mai yr hyn a adeiladant o deyrnas Dduw a fwynhant

o honi. Ehai wedi cael eu bedyddio yn ddiweddar, a galwad i

fedyddio amryw ereill; mae amryw drefydd yn galw am
bregethu heb ddigon o bregethwyr i'w diwallu. Arglwydd j
winllan a anfono lawer etto o weision ffyddlon i'w winllan, fel

y casgler y gwenith i'w ysgubor, cyn dyfod y dyddiau blin.

EFFAITH PEOFI SANT.

Poenus iawn yw cwpan sur,—a miniog
Ydyw mynych ddolur:
Ond os poen,—daw i was pur,

O ddygasedd ei gysur.

Mae aur i'w drin am hir dro,

—

yn y pair,

Yn ddarn poeth, nes toddo:

—

I'w droi'n frwd, rho'ir drzin y fro

Dan y pair,—a Duw'n puro.
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Ysgwrir pres ac arian—ychydig,
Gyda chadach bychan :

—

Wedi 'sgwrio,—dasg eirian,

—

Ceir pwy deifl y carp i dan.

Moab hynod, i'm poeni,—er iechyd,
Sydd yn Grochan golchi

;

Hoff rai Ior, yn ei phair hi,

A fydd Ian, iV fyddloni.

Eobtn Ddu, Eryri.

AMRYWIAETHAU, &c.

Gwirionedd.—T\vr caerog yw gwirionedd. Er ergydio o holl
fagnelau y fall arno, ni syflir maen o bono. Er chwythu o holl
gym hyrddod saith tragywyddolfyd o'i amgylcb,—ac er troi y
moroedd yn wlybwr du, yr wybren yn bapyr ysgrifenu, holl
laswellt y ddaear yn blyf, a'i bobl i gyd yn eu gyru i gam-
ddarlunio gwirionedd ; etto saif mynwes ei feddiannydd mor
dawel a mor gwydr tragywyddolfyd, heb chwa o'u pla yn
crychu ei wyneb siriol.

Ofn.—Aden wrth sawdl yr euog haerllug, i ffoi rhag ei ddalj
a hoel trwy draed yr euog brawychus, yn ei luddias rhag ffoi.

CYNNVDD Y SAINT.

O ogoniant ac avvenydd,—i gan
Ogoniant tragywydd,
Mewn gogoniant, pob Sant sydd,
Trwy ogoniant ar gynnydd. Robyn Ddtt.

Derbynfadau o ChweIf. 9 S.YD Chwef. 14.— Dwyr. Mor*
ganwg, £1 10s.

gf§T Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau,
i Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydjil.

CYNNWYSIAD.
TCB.

Y Daw a Addolir—Pwy yw? — ..... 10*
Cymmanfa Merthyr 108
Culygyddiaetb 109
T Oirywiad Anuliristaidd HO
Cais at Ddehongliad y Ddanunt-g 112
Damme; Aiall 113
Mewyddinn Eglwysig Carirefol 115
EtTailh Proli Saiit US
Amrywiaetbau, &c lid

MERTHYR-TYDFIL:
imr.irinrDi e u v uobud wtd qui d. jcxit, 14 c«itis it rut.
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Rhif. 8.] CHWEFROR 25, 1854. [Cyf. VII.

Y DUW A ADDOLIR !—PWY YW?
[Parhad o dud. 106.]

Amlwg yw weithan ryngu bodd y Duwiau tragywyddol, ar

fod dynion wedi eu cynnysgaeddu a galluoedd cyfaddas i gyn-

nyddiant hyd anfeidroldeb—nad llai dyben oedd ganddynt

yngreadigaeth dynion na'u gwneyd yn Dduwiau, i fod yn ogyf

uwch a'u hunain yn ngyflawnder y Duwdod; yn nesaf, ceis-

iwn brofi, Pa fodd t gwneir dynion yn Dduwiau! Rhoed
rhydd ewyllys i bob dyn, i bob creadur, ac i bob sylwedd

bywydol; eu hufydd-dod gwirfoddol i'r iawn gyfarwyddiadau a

roddir iddynt, yn unig a duedda i berffeithio a dedwyddoli y
naill a'r Hall a'r oil o bob peth gweledig ae anweledig, drwy holl

greadigaetbau y Duw a lywydda yr oil. Gosododd eu deddfau

priodol i'r haul, y lloer, a'r planedau ; i'r mor a'i bysg, i'r awyr
a'i ehediaid, y ddaear ai hymlysgiaid, ac i ddyn hefyd: amrywia

deddfau yr oil yn gyferbyniol i'w galluoedd, a'u deall i'w cadw.

Perffeithiad yr oil, neu gael mwy o'r Duwdod ynddynt yw y
dyben; a neshad at Dduw fydd y canlyniad o ufydd-dod pob un,

yn mhob cylcb; megys, o'r ochr arall, pellhad oddiwrth Dduw,
sef bod llai o briodoliaethau y Duwdod ynddynt, fydd y can-

lyniad o bob anufydd-dod. O barthed i holl hil Adda, dywedir
" nad oes enw arall wedi ei roddi yn mhlith dynion, trwy yr

hwn y mae yn rhaid i ni fod yn gadwedig ond lesu Grist, a

hwnw wedi ei groeshoelio." Ufydd-dod i'w orchymynion Ef
yn mhob peth, a ddyga ei ufyddion yn feddiannol ar ei holl

8 [pris 1<7.



gyflawnder ef, megys ag y cyflawnwyd yntau a holl gyflawn-

der ei Dad, trwy ei ufydd-dod perflaith i'w holl orchymyDion

Ef. Hyd yma, eglur yw y ffordd i ddod yn Duwiau; on<t

y mae gofyniad pwysig yn dyfod i'r meddwl yn awr; sef, beth

yw y gorchymynion a'r dyledswyddau, arbenig, a pha fodd y
deallir hwynt? Atebwn fod Duw wedi gwneyd hyn yn eglur

yn mliob cenadwr a afonodd i'r fayd. Dysgodd ei weision ac

yna anfonodd hwynt i ddysgu ereill o tan y goruchwyliaethau

blaenorol; ac yn nghyflawnder yr amser, anfonodd ei Fab
i hysbysu hyn ; dysgodd yntau yr un pethau ag a glywodd gan

ei Dad, i'w frodyr a'i ehwiorydd ieuengach; o'u plith cym-

hwysodd rai i ddysgu ereill, fel, trwy holl ymddygiadau Duw,
gweler, mai dyben y nail Dduw personol yw ymddarostwng i

ddysgu ereill, pa fodd i gyrhaedd ei wybodaeth ef, tra y dysga

yntau gan ei ddoethach ; ac felly o hyd nes y cyflawnir y naill

ar ol y Hall, trwy eu hufydd-dod i'w gilydd, a holl gyflawnder

Duw ; a chyfrifir pob ufydd-dod iddynt yn ufydd-dod i'r " Uuig

Ddoeth Dduw," a phob ufydd-dod a gyfrifir iddynt yn gyflawn-

der; a mwynhant fwy o Ysbryd Duw, i'w galluogi i ufyddhau i

bethau mwy. Geilw Paul y cyfryngau neu y personau li3*n

dan wahanol enwau, yr hyn a arwydda yn unig y gwahandl

gylchoedd y troant ynddynt,ond mai yr un Ysbr}'d sydd gan-

ddynt oil, ac mai yr un dyben sydd mewn golwg, sef dwyn yr

oil i " undeb y ffydd." Cyn y gellir dyfod yn Dduwiau, gwelir

mai anhebgorol eu bod hwy oil yn credu yr un pethau, yn cyd-

synied yn mhob peth ; onide, byddai perygl o anghydfod, neu

fod y naill drwy gamsyniad yn dadwneyd gwaith, neu yn croesi

y Hall. Er hollol ddedwyddwch, anhebgorol yw hollol gyd-

weithrediad, yr hyn ni ellir fod oddieithr, fod hollwybodaeth

gan bob un Mor werthfawr yw yr holl wahanol swyddau

eglwsyig ynte—a goruehel eu hamcanion ! Eglurir hyn yn

mhellach yn Ephesiaid iv, 10, 11, 12, 13 —"Yr hwn a ddis-

gynodil, yw yr hwn hefyd a esgynodd goruwch yr holl nefoedd

fel y cyflawnai bob peth. Ac efe a roddes rai yn apostolion, a

rhai yn brophwydi, a rhai yn efengylwyr, a rhai yn fugeiliaid

ac yn athrawon; i berffefthio y Saint, i waith y weinidogaeth, i

adeilad corff Crist: hyd oni ymgyfarfyddom oil yn undeb

flydd, a gwybodaeth Mab Duw, yn wr perffaith, at fesur oedran

cyflawnder Crist: " Mae y ffaith o ddwyfol osodiad y swyddau
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uchod i berffeithio y Saint, yn profi eu bod yn anhebgoroL

Gan rnai dyben Crist yn gosod y swyddau hyn i ddysgu ei

Want oedd, fel y cyrhaeddont oil, ie, y gwanaf o bonynt, ryw-

bryd i wybod pob peth a wyddai Efe, pa fodd y dysgwylir cyr-

haedd yr amcan gogoneddus hwnw, heb ei arweiniad Ef drwy

y cyifelyb gyfryngau yn awr? Na ddealler ni i fod yn aw-

grymu mai y personau byn sydd yn dwyn eu brodyr, i wybod-

aeth Mab Duvv, ond yn unig mai cyfryngau ydynt hwy yn ei

law Ef
;
yr offeiriadaeth—y ddwyfol alwad, addasiad a danfon-

iad a gawsant hwy ganddo Ef i ddysgu i ereill yr hyn a

ddysga Efe drwy ei Ysbryd—ei angylion,—ei Hunan, ac am-

ryw ffyrdd ereill, yw yr effeitbiolaf er cynnyddiant; yr hyn

a ddangosayr anghenrheidrwydd sydd am ddadguddiadau oddi-

wrtho ef hyd oni chyrhaedda y lleiaf hollwybodaeth. Megys

ag y mae perffeithiad yr aelodau yn dibynu ar eu hufydd-dod i

ddysgeidiaeth Duw iddynt drwy y swyddau iselaf, y mae per-

ffeithiad pob swyddog yn dibynu ar ei ufydd-dod ef i'w much

swyddog yntau; ac felly, hyd yr uchaf daearol yn yr Eglwys, a

hwnw i gynnyddu drwy ei gyssylltiad a " Phen yr Eglwys," yr

hwn sydd ar ddeheulaw y Mawredd yn y goruwch leoedd, yn

Dduw bendigedig yn oes oesoedd. O ryfedd a mawr amryw
ddoethineb Duw yn trefnu ffordd anffaeledig i'r aelod gwanaf a

ufyddha i Dduw drwy dJysgeidiaeth, pe hyd y nod y swyddog

distadlaf o'i eiddo i gyrhaedd boll gyfiawnder ei Dad nefol, a'i

"Frawd hynaf !
" Pwy na orfoledda yn y fath ryfedd ddoeth-

ineb, y fath drefnuswydd? Pwy mor ai^styriol o'i leshad ei

hun, ar na ymdrecha a'i holl alluoedd i ufyddhau i bob gair a

ddaw o enau yr Arglwydd drwy ei weision, gan fod mor amlwg

mai hunan les, yw y prif amcan yn mhob peth! Nid ufyddhau

i ddynion yw hyn; ond ufyddhau i Dduw yw ufydd-dod iddo

drwy bob un o'i weision, megys yr ufyddheir iddo Ef drwy

ufyddhau i orchymynion Iesu Grist, Ac nid yn unig ufyddhau

i'r Tad a'r Mab yw ufydd-dod i'r offeiriadaeth, ond hefyd ufydd-

dod i, a rhyngu bodd yr holl Dduwiau dirifedi ag sydd yn un

ynddynt hwy.

Amlwg y w, ynte, nad oes wahaniaeth pwy yw y person neu

y personau a'n dysga neu a lywydda arnom yn yr Arglwydd,

tra mai Daw a'u gosododd yn y cylch hwnw; ein perffeithiad

ni yw y dyben a'r defnyddioldeb o honynt. Nid oes neb a
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wrthoda lesu Grist i fod yn Iachawdwr iddo o herivydd nad

oedd ganddo ef lais neu ddewisiad yn ei osodiad ; nid anheil-

wng o fod yn Dduw i ni yw ei Dad Ef, o herwydd nad nyni a'i

gosododd Ef yn y cylch uchel hwnw; ac nid mwy rhesyrnol na

hyny a fyddai gwrthod un o'i weision Ef, mewn unrhyw gylch,

o herwydd mai Efe, ac nid nyni a'i gosododd Ef yno. Nid gwer-

in-lywodraeth yw llywodraeth Duw, ac nid llywodraeth y
werin a wna y werin byth yn Dduwiau. Nid " llais y bobl yw
llais Duw," yn ol yr hen arwydd-air Rhufeinig, ond hollol groes;

—llais Duw a ddylai fod llais y bobl, canys ufydd-dod i'w lais

Ef a'n gwna yn ddoeth i iachawdwriaeth.

Mynych y gelwir y swyddwyr a osoda Duw yn ei eglwys yn
«' Dduwiau," tra yn y cnawd, a hyny o herwydd y Duwdod
sydd ynddynt, a'r cyssylltiad o ddwyfoli y Saint. Gosododd

Duw Moses yn Dduw i Pharaoh. Sylwer, Duw a'i gosododd,

er nad oedd efe wedi cyrhaedd cyflawnder y Duwdod ei hunan.

Pe ufyddhasai Pharaoh i holl orchymynion Duw drwy Moses
7

daethai yn Dduw ei hunan ryw bryd. Dysgir ni gan Grist yn

loan x, 34, 35,
—

" Yr lesu a atebodd iddynt, Onid yw yr»

ysgrifenedig yn eich cyfraith chwi, Mi a ddywedais, Duwiau

ydych? Os galwodd efe hwy yn dduwiau, at y rhai y daeth

gair Duw, a'r ysgrythyr, nis gellir ei thori." " Os galwodl*

Efe," sylwer! ganddo Ef yr oedd yr bawl i'w c/alw fel y
mynai, naill ai yn apostolion, prophwydi, bugeiliaid, ai Duwiau,

ynte beth arall. Ein pwnc yw, eglui- bellach, mai trwy ufydd-

dod i'r Dxxw-dod a fydd yn eu gilydd, y cyftawnir y naill a

chyflawnder gwybodaeth y Hall, a hwnw gan ei Dduw yntau 7

ac yn y blaen, hyd oni ddeuant " oil yn un" yn y Duwdod.
Mae gan bob un o'r bodau dwyfol ei waith ei hun i'w wneu •

thur, megys creu neu reoleiddio bydyn breswylfod i'r rhaiagen-

edlodd yn yr ysbryd, fel y caent gyrff daearol fel a fu ganddo ef,

—trefnu ffordd i iachawdwriaeth i'r oil a ufyddhant iddo, fel y
cafTent adgyfodiad ..mewn cyrff anllygredig,—eistedd mewn
barn ar, a chospi yr anufyddion, a phuro neu berffeithio y
ddaear halogedig oddiwrth efFeithiau pob camwedd, a'i gwneyd
yn "newydd,"yn nefol ac anghyfnewidiol, fel y byddai yn

addas i'w blant anllygredig i breswylio ami gydag ef. Ar y
Tad y dibyna hyn oil, ac heb hyn ni ddichon iddo ddwyii' meib-

ion lawer i ogoniant;" mwy nag y byddai tad naturiol yn cyf-
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lawni ei ddyledswyddau at ei blant, hyd nes ar ol eu cenedlu, y
raagai, y dysgai, ac y gosodai efe hwynt mewn sefyllfa yn y

.

byd i gynnal eu hunain, i eppilio eu rhywiogaeth, fel y gall-

ent ymddwyn atynt hwythau yn yr \m modd. Y tad yw yr oil i'r

plant, arno ef y dysgwyliant am gynnaliaeth, ac am gynghor-

ion, ac efe a'u barna ac a'i cerydda pan y teilyngant hyny. Nid

yw naturiaeth byth yn terfynu amser rhyddhad mab oddiwrth

ei gyfrifoldeb i'w clad ; cyfreithiau dynol sydd yn dweyd fod y
mab yn rhydd o gyfrifoldeb i'w dad, pan yn un ar hugain oed,

a hyny o herwydd fod cyfraith y wlad yn ei honi yn ddeiliad o

honi hi y pryd hyny-, eithr pe ei dad a luniasai y cyfreithiau

hyny, a phe byddai ganddo deyrnas ei hunan, a byw byth, a

neb yn ddeiliaid o honi ond ei blant cenedledig, yna buasent

hyd byth o dan ei awdurdod ef yn mhob ystyriaeth. Efe a

fuasai eu brenin, eu cynnaliwr, eu deddfroddwr, eu patriarch,

ac mewn gair, efe a fuasai eu Duw. Ni wybuasent un arall

goruwch iddo ef yn y berthynas hon, er y gallasai ereill lawer

fodoli, etto, a'u tad yn unig y buasai eu holl gyssylltiadau hwy.

Fel hyn y dysga ymddygiadau y patriarchiaid ni, a'u cenedl-

aethau ar eu hoi ; —fel hyn y dysgodd holl iaith ac esiamplau

lesu Grist ni.
—" Dy ewyllys di Dad a wneler," oedd awydd-

fryd ei galon o hyd. Nid yw sefydliadau Duw ar y ddaear

ond patrwm o bethau nefol.

(I'w barh.au.)

CYMMANFA MERTHYR.
CRYNODEB o'e HYN A WNAED AC A DDYWEDWYD YN Y GYM-

MANFA DC HOD.

[Parhad o dud. 109]

Y Bugail Daniel Daniels,— Cysurus ydwyf, wedi y daith bell

o Seion, yn herwydd gweled cymmaint nifer o'm hanwyl gyd-

genedl, yn penderfynu myned yn mlaen mewn gwaith mordda,

mor bur, ac mor santaidd. Mawr ydyw fy llawenydd am fod

yr offeiriadaeth wedi ei rhoddi, i drigolion daear, yn y Dyddiau

Diweddaf hyn, ac am ei mwynheir hi, yn mysg cenedl y Cym-
mry, yngwlad fy ngenedigaeth. Lloni yr ydwyf yn herwydd y
llawer a fedyddiwyd i'r Eglwys, yn y dyddiau a aethant

heibio; mae newyddion da yn awr, ac hyderaf y ceir newydd-

ion gwell etto, erbyn y Gymmanfa nesaf. Mae mawr awydd
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bedyddio i'w ganfod yn yr holl wahanol swyddogion, a'r Saint,

yn mhob cangen o'r Eglwys, trwy y wlad ; a'r cyfan a'u bryd af

fyned i Seion. Dyma dro rhai i fyned yno wedi dyfod, a daw
ein tro ni oil cyn y byddo hir. Cydweithwyr ydym ni yma,

i'r rhai sydd yn Seion, Buom yno, arosais beth amser j'no;

gadawais fy anwyl deulu yno i'r dyben o fy nyfod yma i annog

fy nghydgenedl i fyned yno, a gallaf dystio mai lie da, mai y
lie goreu a wn am dano dan haul ydyw Seion, ac nad oes ei

fath ar y ddaear ; a chan i ni, a fu yno, gael y fath hyfrydwch

pan yno, rhaid ydyw, fod einhawydd ni, am fyned yno etto, yn

llawer iawn cryfach, nag y dichon i'ch awydd chwi fod, y
rhai na fuoch yno hyd yn hyn ; a ni a gadwn ein hawydd a'n

penderfyniadau daionus. Hiraethu am weled y gwaith wedi eu

gwyblhau yr ydym ; a mervvino yr ydym hefyd, fod llawer o'n

cyd-genedl ac ereill yn parhau mewn anghrediniaeth, yn aros

mewn anufydd-dod, ac yn agored i'r gawod drom sydd ar ddy-

fod, a hwythau heb ddihangfa i'w cuddio, tra yn aros mewn
anghrediniaeth. Daliwn at y gwaith o rybuddio pob dyn

;

dymunaf ar fod bendith Duw ar bob cynnadledd, ar bob

swyddog, ac ar bob aelod o fewn i'r Eglwys hon; am gweddi

ffyddiog sydd am i lwyddiant ganlyn ein hymdrechiadau, i

ddwyn y gwaith mawr yn mlaen, gwedi yr elom bawb i'w

gwahanol leoedd o'r Gymmanfa hon; fel y tyner i lawr bob

pechod, gormes, tra awdtirdod a thrais, ac y cyfoder i fyny bob

rhinwedd, rhyddid, haelfrydedd, a duwioldeb llawn cysuron, yn

mhlith holl blant dynion, yn mhob man a lie, ar a allom fyned

iddo. Tangnefedd Duw a fyddo arnoch .oil, o hyn allan byth

trwy Iesu Grist. Amen.

Y Llywydd Jones,—Tybiwyf eich bod oil yn teimlo awydd

am fyned i Seion; ac am hyny, dylem, oil ofalu am gael calon

bur, am wneyd yn gyfiawn a phawb, ac a holl greaduriaid

Duw; canys cyfiawnder a weithredir yn Seion, a chyfiawnder

sydd yn cartrefu yno. Dylem ofalu gael ysbryd tangnefeddus,

o herwydd y cartrefa heddwch a thangnefedd yn Seion. Cariad

hefyd at Dduw a'i bobl, sydd angenrheidiol i fyned yno, oble-

gid cariad sy'n llywyddu yn Seion. Nis gellir gobeithio am
deimladau gwell yn Seion nag yma, oddigerth i ni ym-
wroli at feithrin pob teimladau da yn awr a phob amser. Ni

wna myned yn mhell, ddyn balch yn ostyngedig, na'r dyn
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Jfladronllyd yn onest, heb fod ynddo blanniad egwyddorion da

yn y lie yr aroso neu yr elo iddo. Nid oes lies o newid y car-

trefle, os heb newid anran y dyn; gan hyny, cyflawnwn ein holl

ddyledswyddau yma, a chawn gysur yn Seion; gofalwn am
gael ein cydwybodau yn ddirwystr yma, fel na byddo lie i ni

ofidio wedi ein myned oddi yma, na buasem yn fwy diwyd i

fyw yn dduwiol, i annog ereill i fyw felly, ae i dystiolaethu

wrth ereill am y gwirionedd, tra yr oeddym yma gyda hwynt.

Benditli a fyddo ar yr oil a ddywedyd yn y Gymmanfa hon
;

a bendith a fyddo ar yr oil a ddaeth yma, fel ein galluoger oil

i gyfiawui ein holl ddyledswyddau, trwy I«su Grist. Amen.

Nos Lun, Rhagfyr 26, Cynnaliwyd cyngor am 3 1 o'r gloch;

ac yn yr hwyr cariad wledd, canwyd; a gweddiodd yr Hen-

uriad John Evans, Aberteifi.

Yr Henuriad Robert Evans, Abertawy, a etholwyd i lywyddu

y cyfarfod; a sylwodd mai angenrheidiol, yn gyfanol a'r weddi

tlaenorol, ydyw cael cydyindeimlad. a gwneyd pob peth oil, o

dan ddylanwad Ysbryd Duw; mai angenrheidiol yw bwyta ac

yfed, ynghyd a chanu ac areithio a'r Ysbryd ac a'r deall: ac y
dylai, hyd y nod, Digrifwch fod felly, "Ar dy ddeheulaw y mae

digonolrwydd llawenydd a digrifwch yn dragywydd."

Canwyd, yn foddhiiol hynod gan y brodyr John Richards, ac

Evan Richards.

Annerchwyd y cyfarfod yn fywiog, gan yr Hennriad T. C.

Martill; a sylwodd, mai fel y dychymyga un ei fod yn gweled

pethau yn y tywyll ag a wna iddo ryfeddu at ei gamolygiadau

wedi y toro'r wawr, y mae dynion yn dychrynu rhag egwydd-

orion da, pan eu gwelent gyntaf, eithr addeuant i'w cam,

gan ryfeddu at eu ffolineb eu hunain, wedi y dealler hwy
ganddynt.

Y brodyr David Williams, Sir Benfro, a Daniel Thomas,

Rhumey, a ganasant yn Saesneg—a'r brawd William Roberts,

Aberdare, yn Gymraeg; ac annerchwyd y cyfarfod yn Saesneg

gan yr Henuriad, Sykes, Sir Benfro, yna, canwyd gan y brawd

John Richards.

Gyda hyn, yr oedd lliaws o frodyr yn prysur gludo bara melus

i'r dyrfa fawr; a digonedd o ddwfr glan gloyw at ddisychedu

y rhai oil a ewyllysient yfed; a'r olwg ar y gynnulleidfa yd-

©.edd hyfryd i'w rhyfeddu; a chanwyd yn gampus gan y cor.
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Annerchodd yr Henuriad Robert Parry, Robyn Ddu, Eryri,

y dyrfa, gan sylwi, y dichon i ddynion da weled drygau lawer

yn dinystrio y bobl ; ond mai yr Arglwydd sydd yn galw,

cymhwyso, a dangos ei weision appwyntiedig at darfu y dry-

gau; ac mai tebyg yw yn awr, i'r amser y dywedodd un o'r

prophwydi, "Mi a welais .bedwar corn;—a'r Arglwydd a ddan-

ghosodd i mi bedwar saer hefyd." Mai fel yr oedd yr un faint

nifer y seiri a nifer y cyrn y rnae yn awr i bob swyddog, yn

Eglwys Iesu Grist, ei waith priodol ei nun. Crybwyllodd y
perygyl o ymyraeth tuag at geisio newid trefn Duw

;
yr

enbydrwydd o beidio gwrando ar ei weision, a'r bendithion ag

ydynt yn sicr i'w cael, ac i'w mwynhau, i'r rhai hyny oil

ar a ufyddh'aont i'r Efengyl, gan gadw yr hyn oil a orchymyn-

odd Iesu Grist, i'w ddysgyblion eu cadw.

Rhoddodd y brawd French, Newport, ychydig annerchiad a

chan, yn Saesneg; ac ar ei ol, annerchodd yr Hennriad Dewi

Elfed Jones, y dyrfa liosog, yn sylweddol, difyrus ac addys-

giadol. A gwedi annerchiad bywiog gan y Llywydd Richards,

y Llywydd Jones, a Llywydd y cyfarfod, ynghydag adlais can

gan y cor pereiddiol, dybenwyd y cyfarfod, a'r Gymmanfa fawr

lion, gyda gweddi daer tros y llywyddion newydd, tros yr

Henuriaid, " tros yr holl amryw lywyddion a Saint, gan y
Llywydd W. S. Phillips ; a diammheuol mai iaith pob gonesfi.

ei galon ag oedd yno, oedd " Da oedd i mifad yno."

UDGOEN SEION,
KEU

geren p ££aint.

DYDD SADWRN, CHWEFROR 25, 1854.

Doniau Ysbrydol.—Nad beth a ddywed y byd a'i holl

ddoethineb, y mae yn ffaith ddwyfol brofedig, mai braint y Saint

yw mwynhau gweledigaethau, breuddwydion, dadguddiadau,

tafodiaeth, cyfieithad, ynghyd a phrophwydoliaeth ; mai cyf-

ryngau ydynt i drosglwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o'r

nef, er perffeithio y Saint yn yr holl rasusau anhebgorol er em
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dedwyddwch presennol, a chynnyddiant ar ddelw eu Duw.

Pwy erioed a ddarllenodd addewidion Duw i'w blant yn yr

ysgrythyrau, heb hiraethu am fwynhad o'r cyffelyb ei hun?

—

beb dristau pan y dywedai esbonwyr a phregethwyr wrtho, fod

y cyfryw wedi darfod gyda'r apostolion, ac nad oes mwyach eu

heisieu? Pwy na ocheneidiai yn ei galon, "0! na fuaswn

byw pan yr oedd gan Dduw eglwys ar y ddaear yn mwynhau

ei feddwl a'i ewyllys, ei gysur a'i gynghor, yngwyneb pob am-

gylchiad; pan yr arllwysid yr Ysbryd Glan ar y Saint, nes y

gorfoleddent yn eu breintiau, ae y per lewygent gan

ddysclaerdeb gogoniant iachawdwriaetb yr Arglwydd ar eu

rhan mewn gweledigaethau, pan yn cystadlu y mynedol, pre-

sennol, a'r dyfodol?" Pwy yw y dedwyddolion a iawn brisiant

y rbagorfreintiau hyny, wedi eu hadferyd i blitb dynion? Nid

neb ag ydynt yn eu dibrisio a'u gwrtbod. Nid neb ychwaith

o byd y nod y Saint ar nad ydynt yn gweddio yn daer am

danynt ; nid yn unig mewn geiriau, ond hefyd drwy bob di-

wydrwydd i ymfuclieddu wrth fodd eu Cyfranwr.

Pwy a hiraetha am ollyngiad o'i gaethiwed daearol, ac a

chwennycha wawrio o'r cyfnod dedwydd, pan ei enaid hiraeth-

og a eheda i'r trigfanau tragywyddol i blitb myrddiwn o ang-

ylion, ac i wyddfod ei Bryniawdwr bendigaid, ar na iawn brisia

j gwahanol fFyrdd byn o gymdeitliasu a'i drigolion dedwyddol,

— i gael adnabyddiaeth gywirach o'i ogoniant, ac i barotoi

erbyn ei ddyfodiad arosol yno? Hyn oedd testun ymffrost a

gorfoledd yr hollbrophwydi, apostolion, a'r Saint cyntefig ; ac

ni ddylai neb Saint a ddysgwyliant gyd-fwynbau yr un gogon-

iant a hwythau yn yr amser dyfodol, fod ronyn llai eu hawydd

a'u hymroad i'w cael yn awr. Gwir fod y doniau cyfeiriedig

yn dwyn bendithion goruwch i'r hyn yr ymgeisia dynion am
danynt yn gyffredin: etto, nid doeth boddloni ar lai na, chyf-

lawniad o addewidion pendant Duw i ni. Mae yn wir hefyd

fod y gelyn yn dwyn ei demtasiynau yn gyferbyniol i fawredd

y bendithion a fwynheir ; a thrwy hyny, a dyben dwbl ganddo,

sef, nid yn unig i'n hamddifadu ni, ond i ddiraddio y fendith

drwy gam-arferiad o honi, neu trwy ffaeleddau y cyfrwng a'i

mwynha, ; er hyny oil, yn lie Uaesu dwylaw, dylid dyblu y
diwydrwydd i orchfygu a mwynhau y doniau fwy fwy, er ei

waethaf ef.
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Hyderwn y creda y Saint ein bod o ddifrif, ac yn benderfyn*
«ol i'w hannog i fwynhau mer a brasder eu crefydd cyn hir,

drwy ein mynych goffau hwynt o honynt ; o leiaf, credant

hyny cyn y peidiwn. Dywenydd mawr genym yw bysbysu,

fod yr argoelion daionus a geir eisoes mewn llawer man, yn
profi nad ofer ein llafur yn hyn, yn yr Arglwydd. Mai trwy
bob dyfal barhau, neu drwy barhau yn ddyfal yn mhob jjeth, y
llwyddir i hollol fuddygoliaetb, yw y gredo a ddysgir i ni. Y
mae genym un tyst o'r newydd wrth law, i brofi byny, yr hwn
sydd yn henuriad ffyddlon, ac wedi parhau felly am wyth
mlynedd, gan ddyfal weddio am y doniau ysbrydol, ac ni ateb-

wyd ei weddi hyd o fewn ychydig ddyddiau yn ol, pan y der-

byniodd y ddawn o lefaru a tbafodau, a cbyfieithad trwy yr

Ysbryd ; a dywedai iddo gael tal da am ei amynedd: calonoged

y ffaith lion efelycbiad.

Mewn cydsyniad a chais llawer o'n darllenwyr, cyhoeddwn

y " Duw a addolir! Pwy yw?" yn draethawd, ei bris fydd fair

ceiniog; rlioddir yr elw arferol i ddosparthwyr. Ni raid dweyd
dim am dano, barned pob un wrth a. welodd o hono, ond mai yr

iawn ystyriaeth o bwysigrwydd dealltwriaeth gywir o wrth-

ddrych ein haddoliad yn unig a ddangosayr angen am dano;

ac nid neb yn fwy na'r " gwir addolwyr," a ddeallant fawr angen

y lleill o hono. Cywir ddeall ei destun a gywira ei ganlyn-

iadau, ac a adfera addoliadau i'w hysbrj'dolrwydd cyssefin yn
gyferbyniol. Chwaler ef lie y mae mwyaf o gyfeiliorni ar y
mater pwysig hwn; a'r Duw a ddesgrifia a roddo iddo rwydd
Jiynt i wneyd mawr les, fel y gogonedder ei enw teilwng.

Y DIEYWIAD ANGHRISTA1DD-

GAN ROBYN DDU, ERYRI.

[Parhad o dud. 112]

Gwedi diflaniad y doniau ysbrydol o'r Eglwys, yn y flwyddyn

570, a'r holl lywodraeth, gwladol ac eglwysig, ynghrafanc

yr unrhyw ormesydd, er y flwyddyn 606, daeth y dirywiad i

rym a gallu anwrthwynebol mewn trais a gorthrech: canys

cyssylltwyd yr haeriad anwireddus o anffaeledigrwydd personol

y Pab, wrth wirionedd y dadguddiad o anffaeledigrwydd yr



TTDGORN S73ION. 12?

Offeiriadaeth dragywyddol; a hawliwyd cydsyniad y bobl yn

mhlaid yr haeriad, heb ganiatau iddynt ymholi pa un ai gwir

ai gau y cyfryw haerllugrwydd. Gosodwyd cyfraith, nad oedd

i'r lien na'r lleyg feiddio gwrth-ddweyd y cyfeiliornad, dan

boen marwolaeth o'r fath ercbyllaf; ac o'r cyssegr-lywod-ddysg

lygredig yna, gordowyd y bobl a thywyllwch y fagddu dros

ystod hirfaith o flynyddoedd; ac ni allai y gwyr a'i teimlai,

lyfasu ymofyn am oleuni, gan ofn i greulonderau y gyfraith

drawsfeddianol eu goddiweddyd. Rhydai allweddau gwybod-

aeth, yn ystafelloedd y mynachod ; argauwyd ogylch cyfryn-

gau addysg, yn llyfrgelloedd y Cardinaliaid ; Cymmysgwyd y
gwirioneddau dwyfol, gyda thwyll y traddodiadau dynol; ac

hawliwyd, i Arch-esgob Rhufain, gyfartal awdurdod a Duw y
nefoedd!

Ymhyfhaodd y Waldensiaid Selog, yn y flwyddyn 1200, ac

ymddihanodd Luther gadarn yn y flwyddyn 1483, megys ereill

ar eu hoi, i ymgynnyg am ddiwygiad, yn oreu y medrent dori

trwy lyfetheiriau y credoau eu magwyd ynddynt; ond ybobl

wedi jdeall y meiddient feddwl a barnu trostynt eu hunain a

ymddyrysasant, ac a ymranasant oddiwrth eu gilydd ;
ac aeth

rhai, o herwydd can fod twyll yr haeriad o anffaeledigrwydd

personol y PeDadur eglwysig, i lwyr ddibrisio gwirioneddau yr

impiwyd Cyfeiliornadau arnynt, fel na chredent y bu na dad-

guddiad, nag offeiriadaeth o ddwyfol awdurdod erioed; eithr

ereill, o herwydd eu cynnefindod a rhoddi ufydd-dod hygoel a

diymchwil i'r oil a ddywedai y mynachod, ac oblegid y deallent

fod rhai petigraddolion. megys Frederick fawr, jm pleidio eu

hymryddhad o gaethiwed y Pab, a roddasant yr un fath ymost-

yngiad gwasaidd i'r Diwygwyr ; a chan y proflesai Luther fod

pob anffaeledigrwydd yn y Bibl, ac nad oes ychwaneg a ddad-

guddiadau i'w dysgwyl oddiwrth Dduw, nag a gynnwys y
gyfran hyny a ddewisodd ef o'r ysgrythyr, ystyriodd y bobl

athrawiaeth Luther yn anffaeledig; ac yn mhen ychydig

flynnyddoedd, llawn mor beryglus i ddynion oedd aramheu

dywediadau y Diwygiwr, a phe, cyn hyny, yr ammheuasent

haeriadau y Pab.

O dro i dro, cyfododd dynion meddylgar mewn amryw
wledydd, a ffurfiasant farnau mor wahanol i'w gilydd, ag a

ydoedd o wahaniaeth yngraddau eu deall a'u dychymmygion j
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enillodd rhai o honynt gefnogaeth breninoecld, tra y merthyrid

y lleill am adrodd eu golygiadau: newidiwyd crefydd Lloegr,

yn nheyrnasiad Harri, viii, Edward, vi. Mari waediyd, ac Eliza-

beth erlidgar; yr hon oedd chwaer i Mary, o ran eu tad, ac o

ran eu harferion . Pan welwyd fod rnerthyru yn amddifadu y
wlad o drigolion, llaciiwyd yr ormes yn erbyn barn bersonol; a

chan gynted ag y dechreuodd casglwyr pleidiau frwydro a'n

gilydd trwy i'r naill geisio dynoethi cyfeiliornad y Hall, caniat-

aodd y llywodraeth gyflawn ryddid i bawb bregethu a fynont,

am mai hawdd canfod had oedd achos ofni i'r Sectau ymuno i

wrthryfela yn erbyn y goron tra yr amlygai un blaid y fath

elyniaeth tuagat blaid arall: eithr i sicrhau diogelwch gorfod-

wyd pob plaid i dalu am drwydded i bregethu, gan gymmeryd
llw o ffyddlondeb i'r llywodraeth ; a chan yr ofnid y pabyddion,

o herwydd eu nifer a'u hundeb, dodwyd yn llw, a dyfeisiwyd

pob math o anwireddau, yn gymmysg a gwir, gael gan y sectau

gydymladd yn erbyn eu gelyn cyflfredinolo leiaf.

Glynodd y bobl oil yn ystyfnig wrth eu hamryw flaenoriaid

sectyddol: eithr rhag i'r bobl gael eu siglo yn eu golygiadau

ymdrechodd pob sect yn hynod o ddiwyd i luaio euw drwg
ar sect arall ; bu Eglwys Loegr, yn llawn mor ymdrechgar i

lysenwi y sectau oil ; ac o ganlyniad, dychrynai pawb rhag

myned yn agos i'r blaid eu dysgwyd i'w hystyried yn heretic-

aidd: ond gan y llyncodd yr hoU sefydlwyr sectau farn Luther,

mewn perthynas i beidio dysgwyl unrhyw ddadguddiad, ond a

gafwyd yn y Bibl, anhawdd ydyw cael gan y werin ymadael

a'u hen dybiaeth; oblegid, y mae fair arferiad yn magu rhag-

fyrn yn erbyn pob cyfnewidiad, hyd y nod mewn dynion lied

sycwyrol, gan osod rhwystrau ar ffordd credu gwirionedd na

arferwyd ei glywed; fel nad oes ond diwydrwydd dyngarol, a

maith amser. a ddichon symud y rhwystrau ymaith, oddigerthi

fendith yr Arglwydd gyd fyned a'r llafur mewn modd neillduol

o rymus.

Pan yr ymddengys rhwystrau ar ffordd derby n unrhyw

athrawiaeth, neu dystiolaeth, yr unig ddull teg ydyw ystyried,

pa un ai yn erbyn cymmeradwyo ai yn erbyn gwrthod y cyf-

ryw, y saif mwyaf orwystrau: er enghraifft, cafwyd cyfraifch

Moses mewn oes dywyll; a'r Aipht, gwlad ddysgedicaf y byd

pryd hyny wedi ymoHwng i eilunaddoliaeth o'r fath wrthunaf

;
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er hyny, po mwyaf a gywirwyd ar gyfreithiau gwledydd

gwareiddiedig yr oes hon, agosach o hyd y daethant at ber-

ffeithrwyddd y ddeddf Fosenaidd; a chan y cydnabyddir fell}-,

i Moses gael rawy doethineb, na holl synwyrau ymgynnulledig

dysgedigion y senedd-dai enwocaf, dylai yr anffyddwyr ystyr-

ied, pa un ai yn erbyn credu i Moses gael y gyfraith trwy

ddadguddiad, ai yn erbyn gwadu hyny, a haeru iddo ei chael

trwy gynnorthwy y byd paganaidd y eeir nrwyaf o rwystrau:

yna, deuent i ddirnad mai haws credu mewn dadguddiad, na

phrofi fod oes dywyll yn alluog i lunio cyfraith, o'r fath ag y
mae eiphurdeb perffaith yn peri syndod i brif ddysgawdwyr

gwladwriaethol yr oes oleu hon. Gan hyny, buddiol i'r rhai a

gredant yn nadguddiad y ddeddf i Moses, a fyddai ystyried, pa

unbawsaf, ai credu y miloedd tystionbyw, sydd yn dywedyd y
bod Duw yn dadguddio ei gyfrinach i'w weision yn awr, fel o

Adda hyd i'r apostolion, ai ynte profi fod yr Arglwydd naill ai

heb Eglwys ar y ddaear, neu ei fod yn gyfnewidiol ei ymddyg-

iadau tuag at y cyfryw. Ystyrier, meddaf pa un sydd fwyaf

rhesymol i Gristion, ai credu gair yr Iesu, (iYr arwyddion hyn

a ganlynant y rhai a gredant," ynte gwadu yr arwyddion, gan

geisio dahgos Crist fel pe yn euog o anwiredd twyllodrus
;

rnyfyrier yn ddwys, pa un sydd agosaf i sicrwydd gobaith

plentyn y nefoedd, ai perchen ffydd yn ymadrodd y Messiah,

"Nid trwy fara yn unig y bydd byw dyn, ond trwy bob gair a

ddaw allan o enau Duw; ynte meddu hygoeledd yn haeriad

esbonwyr; sef, y bydd dyn fyw trwy bob gair a ddaetk yn yr

oesoedd cyntefig.

Nid oes ond Saint y Dyddiau Diweddaf, yn proffesu mwyn-

had o gyflawniad addewidion Crist am y doniau ysbrydol canys

y mae y sectau oil yn gwadu yr angeurheidrwydd o'u cyflawn-

iad: gan hyny, y Saint yn unig sydd yn cyffesu euhunain yn

dystion byw, o eirwiredd yr un nachafwyd twyll yn ei enau; a

rhaid felly; nad yw sectariaeth ond darnau holltog o'r Dirywiad

Anghristaidd. (I'w barhan.)

NEWYDDION EGLWYSIG CAETEEFOL.

Deheudir.—"Amseroedd yr adferiad," eisoes a ddaeth i

raddau, ac a barha i ddyfod yn hynod o gyflym yn y parthau
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hyn-, nid yn unig yu mhlith y Saint y mae cynnyddiant cariad

a duwioldeb; ond tel "colomenod i'w ffeaestri,"—fel nrilwyr

glew yn llu y dychwela afradloniaid, ac yr ymadnewydda yr

anffyddloniaid wrth y chwech, wyth, deg, a mwy na hyny yn

yr un cwrdd; ac ychwaneg etto ar ddod. Y Duw grasol a

hir-ymarous a'u nertho i gadw ei orchytnynion hyd y diwedd.

Nid rhyfedd i'r Tad hwnw ladd y Ho pasgedig ar ddychweliad

ei afradlon-fab; erioed o'r blaen ni theimlena mor awyddus i'w

efelycbu; erioed cyn hyn ni wybuom mor eglur felysder y
pleser a ga ein Tad ni oil, yn chwilio am le i drugarhau, a'r

teimlad grasol yw cael lie i faddeu yn rhad—yn llwyr! Wrtb

gyferbynu y teimladau gofidus a fegir ynom, wrth weled brawd

anwyl yn cefnu ar eglwys Dduw, dan gyffesu a thystio ei fod

yn gwybod yn ddiarnmheuol mai unig wir eglwys Dduw yw
hi—yn fforffetio ei holl fendithion gwerthfawr hi, a'r anwyliaid

a fuont gu gan ei galon
;
yn cefnu ar Dduw, ac ar bob pleser

sydd yn werth ei gael ; ar wirioneddau, ac ar y nefoedd

ei hunan; a'r teimladau gorfoleddus a achosa dychweliad

edifeiriol y cyfry w yn ol i'r eglwys, braidd na chydsyniem a'r

gair a ddywed fod " pob peth yn dda ag sydd yn diweddu yn

dda." Etto, nid neb llai na'r Duw a bi'a y gwaith hwn a

ddichon oruwch-lywyddu esiamplau drwg gwrthgilwyr i fod er

lleshad i'r rhai a dramgwyddasent wrthynt: er hyny, gwna efe

"i gynddaredd dyn ei ganmol ;
" ac fel bugail da dychwela a'r

gyfr-golledig adref ar ei ysgwyddau ei hun yn 11awen. Parch -

edig ofn i'r fath dirion Dad a warchaeo o'n hamgylch ni, yn

gadarnach t\vr nag y gall holl fleiddiaid byd, ac uffern hefyd,

ein gyru na'n swyno o hono. Ei hir-amynedd Ef a ddychwelo

yn oly gweddill, oil, o'i blant crwydredig i'w dy i wledda ar

seigiau nefol—flasus fwyd—bara y blant, fel y cynnyddont ar

ei ddelw, cyn y caio y drws, ac y dywed "gad jddo.

Gwynedd —Mae argoelion cynnydd yn destunau Ilawenhau

gan ein brodyr gogleddol hefyd! Mwynhawyd amser hyfryd

yn Nghymmanfa Sir Ffliot, yr hon a gynualiwyd yn Brymbo,

y Sul diweddaf, ebe llythyr dyddorol ein Cynghorydd. Dyfyn-

iad o lythyr yr Henuriad Thomas Jeremy, yr hwn sydd yno

yn bresennol, a ddangosa sefyllfa yr achos yn Sir Fflint fel y

canlyn:—"Y mae y brawd J. Parry a miunau wedi ymweled

a'r Saint mewn amryw gangenau eisoes, ac yr ydym yn ym-
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drechu a'n holl egni i adeiladu y Saint, a'u hannog i fod yn

awyddus i ddoniati ysbrydol, ac ymsanteiddio eu hunain gerbron

yr Arglydd. Cawsom gyfarfod da iawn iawn neithiwr yn Nglan-

yrafon, dosparth o gangen New-market; ni theimlais i ddim

mwy o Ysbryd yr Arglwydd er ys llawer dydd : daeth yr Ys-

bryd yno fel gwynt nerthol, ac a lanwodd yr holl dy,—llefar-

wyd a thafodau dyeithr, cyfieithwyd a phrophwydwyd; nis

gallwn lai nag wylo dagrau o lawenydd, gaa y fath deimladau

hyfrydlawn oedd yno. Gadawaf i chwi dychymrnygu am
weddill ein cwrdd, ond yn unig y dywedaf ei fod yn debyg i'r

amser da hyny ar lofft Glantren Fawr, er ys llawer dydd. Yr

wyf wedi bod naill ai mewn cyfarfodydd Saint, neu yn pre-

gethu i'r byd, bob nos braidd er pan wyf yn y Gogledd. Y mae

tua chwech wedi addaw cymmeryd eu bedyddio er pan yr wyf

yma, a gwrandawiad da mewn rhai manau. Cewch hanes

Cymmanfa y Sir hon genyf etto, yr hon a fydd yn Abergele y
Sul nesaf."

ARWYDDION YR AMSERAU.

Pkawf Cyfrifiad poblogaeth y byd bob deng mlynedd, gan

y gwahanol lywodraethau gwladwriaethol, mai gwirionedd
ydyw fod dim edd pob peth yn agoshau. Cyfartalwch y bywyd
dynol sydd oddeutu 33 mlynedd. Mae un ran o bedair y bobl

yn marw cyn cyrhaedd eu 7 mlwydd, eu haner yn marw cyn
gweled 17 mlynedd; a gwelir felly fod yr holl rai a gyrhaedd-
ant dros yr oedran 17, yn mwynhau yr hyn a naceir i haner y
rhywogaeth ddynol. O bob 1,000 o bersonau, nid oes ond 1 per-
son yn cael byw 100 o flynyddoedd, o bob 100, nid oes ond G yn
cael byw 65; ac nid oes ond 1 o 500 yn byw i weled ei oedran
yn 80. Mae y bobl priodasol yn mwynhan bywyd hwy na y
rhai sengyl; ac uwchlaw y cwbl, y rhai a gadwant eu hunain
yn sobr a diwyd sydd hwyaf eu heinioes. Mae pobl dal
gan amlaf yn byw mwy o flynyddoedd na phobl fyrion eu
cyrff'. Priodasau ydynt fynychaf ar ol cyhydedd dydd a nos:
sef, yn ystod y misoedd Mehefin a Rhagfyr. Mae y rhai a enir

yn y Gwanwyn yn gryfach dynion, yny cyffredin, nag ereill;

ac amlach ydyw genedigaethau a marwolaethau yn y nos
na'r dydd. Ystyrir fod y rhai galluog i gludo arfau milwriaeth
yn cynnwys oddeutu un rhan o bedair y boblogaetb; ac y mae
bod Lloegr, Ffrainc, a gwledydd ereill yn anfon milwyr i dori

palfau Arth Rwisia, yn dangos fod yr un ran o bedair i gael eu
chwynu y mis nesaf, a'r misoedd canlynol, ar Anion yr afon
Danube, a Ueoedd ereill. Ymadawodd cennadon Rwssia.o Lun-
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dain ac o Paris ; mae'r Danube yn ymchwyddo gan feiriol ei

rhew, a byddin Twrci yn gorfod arafu ei hymdaith tua maes y
brwydro Anfonir llynges o Loegr, yn nechreu mis Mawrth,
ynghyd ag arnryw gatrodau byddinol; bwriedir cau am Rwssia
fel nas gall anfon milwyr allan, na derbyn unrhyw gymhorth i

mewn. Adeiladodd Lloegr, yn y chwe mis diweddaf longau
mwy eu maint, eu nerth, a'u cymhwysderau, nag a fu ganddi
erioed o'r blaen; a thebygol y dirwasgant hwy longau bychain
Rwssia, yr un fath a lletbu cynnifer o wyau nofiedig, tra y
dodir dynion, ar for ac ar dir, yn nodau o fiaen pelenau plwm
magnelau rhyfel : onid dedwydd y Saint a hwyliasant tua
chyfaneddle heddwch Seion Daw? Clywsom am wr tal ei gorflf

yn perthyn i fllwyr dinasyddaidd, yr hwn pan arcbwyd iddo
ddal ei ben i fyny, gan swj-ddog byr ei gorff, a ofynodd ai rhaid

oedd iddo ddal ei ben i fyny o hyd; a phan ei hysbyswyd mai
rhaid, dywedodd, ^ Ffarwel Sir, ni ivelaf fi mo konoch byth mwy?"
Hawdd i'r Saint a gychwynasant tu a Dyffryn y mynyddoedd,
yw dywedyd "Ffarwel Ormeswyr; ffarwel ymladdwyr, a ffar^
wel erlidwyr plant yr Arglwydd ; ni welwn ni byth mo honoch
chwi mwyach. Mae cyffroad gwrthbabaidd, yn cynhyrfu pobl

Unol Daleithiau America: yn Cincinnati llosgwyd eilun

gwellt o Bedini, cennadwr, y Pab
;
gan faint y cythrwfi a barai

ei fwriad i ymweled ag Orleans Newydd, yn nhrigolion y lie

hwnw, a chan y cyffrowyd pobl Efrog Newydd, Wheeling,
Baltimore a Ueoedd ereill i losgi ei lun, dywedir y d37chwel i

Ewrop, heb geisio tramwyo yr Amerig, rhag y digwydd ei losgi

yntau! Cisiodd Offeiriaid Eglwys Loegr, gynnal Cymmanfa
ddadleuol ;—eithr y llywodraeth wladol sydd wrthwynebus tra

mae y Saint yn gallu gweled llygad yn Uygad ac oil yn llygad

eu lie.

Derbyntadatj o Chwef. 14 htd Chwef. 21.—Dwyr. Mor-
gauwg, £2 lis; Sir Pynwy, £2 10s; Gorllewin Morganwg,
£3 10s; Penfro Orllewinol, £1 4s 3c; Sir Fon, 6s.—Cyfan-
swm, £10 Is 3c.

g^° Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau,

i Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydfil.
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Rhif. 9.] MAWETH 4, 1854. [Cyf. Vn.

Y DUW A ADDOLIR !—PWY YW?
[Parhad o dud. 121.]

Er ymresymu llawer, etto, ni allwn ni ddirnad am un hawl

goruwch i hawl y tad a genedlodd ei blant; efe a'u p'ia, os na

fforffetiodd yr hawl hono drwy droseddiadau; felly ni wyddom
am hawl nac offeiriadaeth goruwch yr un Batriarchaidd tra yr

ymddygant hwy yn unol a, a darostyngedig i'w Patriarchiaid

hwythau, ac felly yn olynol. A pheth a gaem ni ar ddechreuad

yr hil ddynol? Caffem mai Adda i'w prif batriarch y greadig-

aeth hon, efe yw y cyntaf, yr hynafmewn dyddiau, ac o herwydd

hyny, gelwir ef yn " Henddihenydd," yn yr ysgrythyrau.

Efe a gafodd y gorchymyn mawr cyntaf i ddechreu eppilio a

llanw y ddaear a'i hiliogaeth; ac nid hyny yn unig, ond hefyd

i'w darostwng hi ac arglwyddiaethu ami. Pa fodd y gallai

arglwyddiaethu heb ei fod yn Alglwydd? Dim modd iddo. Ei

Dad a roddes iddo yr hawl oruchel a thragywyddol hon; canys

ni ddywedodd wrtho am arglwyddiaethu hyd angau, ond y mae

y gorchymyn yn ddiderfyn. Ond meddir, efe a gollodd ei hawl

trwy bechod. Am ei bechod y mae mwy o waith amddiffyn

ar gymmeriad ein cyn batriarch rhag camgyhuddiadau ei blant

llygredig, nag a allwn ei wneyd yn y man hyn; ein pleser afydd

gwneyd hyny etto. Oeder y ddedfryd arno nes ycaiff dreial teg

o flaen brawdle y gwirionedd o leiaf. Eithr pe fforffetiodd ei

hawl, oni chaed iawn? A pha iawn a allasai fod, oddieithr

;
iddo symmud y canlyniad a dwyn adferiad? Os felly ynte,

9 [pris \g.
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Adda a osodwyd gan ei Dad i fod yn Brif, yn ben Arglwydd ar

y byd a'i holl drigolion. Er fod yn gysson a'r uchod, meddir, a

bod ei hawl batriarchaidd yn gyfiawn, anghenrheidiol ei fodEf

yn dad ein hysbrydoedd ni, heblaw tad em cyrff ! Cydnabydda

ei holl hiliogaeth yn rhwydd mai " plant Adda" ydyui ni oil;

ond Duw yw tad ein hysbrydoedd, meddir ! Pa fodd y cyssonir

croeshaeriadau fel hyn, meddir? Wei, gan bwyll, efallai y
diflana y gwyrni tybiol. Beth pe treiem fel hyn : Pwy yw y
Duw hwnw a alwn yn dad ein hysbrydoedd? Atebwn, mai y
Duw hwnw sydd etto i'n barnu yn y dydd a ddaw. Dywed Paul

mai Tad ein Harglwydd Iesu Grist yw efe, 1 Cor. xv, 24,—28,

— •' Yna y bydd y diwedd, wedi y rhoddo efe y deyrnas i Dduw
a'r Tad; wedi iddo ddileu pob pendefigaeth, a phob awdurdod

a nerth. Canys rhaid iddo deyrnasu hyd oni osodo ei holl el-

ynion dan ei draed. Y gelyn diweddaf a ddinystrir yw yr

angau. Canys efe a ddarostyngodd bob peth dan ei draed ef.

Eithr pan yw yn dywedyd fod pob peth wedi eu darostwng,

amlwg yw mai oddieithr yr hwn a ddarostyngodd bob peth

iddo. A phan y darostynger pob peth iddo, yna y Mab ei hun

hefyd a ddarostyngir i'r hwn a ddarostyngodd bob peth iddo ef,

fel y byddo Duw oil yn oil." Iesu Grist, gweler, fydd yn eario

gwaith y Tad yn mlaen, megys y gweddai i bob mab hynaf

dros ei dad, liyd nes y cyflawna yr hyn a roddes ei Dad iddo

i'w wneuthur; yma gweler fod yn rhaid iddo deyrnasu ar y
ddaear hon, hyd oni osodo ei elynion tan ei draed. Efe a fydd

frenin breninoedd, pan y delo holl deyrnasoedd y byd yn eiddo ein

Harglwydd ni a'i Grist ef. Iddo ef y cyffesa pob tafod, ac y
plyga pob glin. Etto nid yw hyna oil yn arddangos mai efe

fydd prif "Arglwydd" Llywyddol y byd hwn, ond arall yn ol

y cyfammod eyntaf.

Wedi y gwnelo y Mab yr holl waith a rodded iddo, yna efe a

ddyry ei hunan, a'r oil a wnaeth i fyny i Dduw a'r Tad, sef ei

Dad ef a'n Tad ninnau; yr un person yw efe ag a elwir uchod

yn Dduw. Drwy gyflwyniad ei oruchwyliaeth i fyny iddo Ef,

cydnabydda y JMab ei oruchel hawl i'r oil. "YMabeihun
hefyd a ddtyoafyngir" i'r Duw Dad hwn, sylwer; ac felly y
" bydd Duw oil yn oil" Mown geiriau ereill, bydd cyflawnder

y Duwdod, sef hollwybodaeth, hollalluogrwydd, y cyflawnder

o wirionedd a'r per^eithrwydd o gariad, yn mhob un o'r dyrfa
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liosog yn y deyrnas; a'r pryd hyny y meddianant y priodoledd-

au hyn, a elwir y " Duwdod," neu Duw ynddynt oil a'r oil ynddo

Ef; sef yn y Duw hollbresennol hwn. Gwelir oddiwrth wele-

digaeth loan, inai y Duw hwn a fydd a'r yr orsedd farnol, pan y
dygir yr holl feirw ger ei fron. Dad. xx, 11—15,

—" Ac mi a

welais orsedd-fainc wen fawr, a'r hwn oedd yn eistedd arni, oddi

wrth wyneb yr hwn y ffodd y ddaear a'r nef: a He ni

chafwyd iddynt. Ac mi a welais y meirw, fychain a mawrion,

yn sefyll ger bron Duw; a'r llyfrau a agorwyd: a llyfr arall

a agorwyd, yr hwn jm llyfr y bywyd: a barnwyd y meirw

wrth y pethau oedd wedi eu hysgrifenu yn y llyfrau, yn ol eu

gweithredoedd. A rhoddodd y inor i fyny y meirw oedd

ynddo ; a marwolaeth ac uffern a roddasant i fyny y meirw

oedd ynddynt hwythau: a hwy a farnwyd bob un yn ol eu

gweithredoedd. A marwolaeth ac uffern a fwriwyd i'r llyn o

dan. Hon yw yr ail farwolaeth. A phwy bynag ni chafwyd

wedi ei ysgrifeuu yn llyfr y bywyd, bwriwyd ef i'r llyn o dan."

Cyferbynier hyn, a'r hyn a ddywed Daniel yn pen. vii, 9, 10, 13,

14,
—" Edrychais hyd oni fwriwyd i lawr y gorseddfeydd, a'r

Hen ddihenydd a eisteddodd : ei wisg oedd cyn wynned a'r eira,

a gwallt ei ben fel gwlan pur ; ei orseddfa yn fflam dan a'r

olwynion yn dan poeth. Afon danllyd oedd yn rhedeg, ac yn
dyfod allan oddi ger ei fron ef : mil o filoedd a'i gwasanaethent,

a myrdd fyrddiwn a safent ger ei fron : y farn a eisteddodd, ac

agorwyd y llyfrau. Mi a welwn niewn gweledigaethau nos, ac

wele, megys Mab y dyn oedd yn dyfod gyda chymmylau y
nefoedd; ac at yr Hen ddihenydd y daeth, a hwy a'i dygasant

ger ei fron ef. Ac efe a roddes iddo lywodraeth, a gogoniant, a

brenliiniaeth, fel y byddai i'r holl bobloedd, cenedloedd, a ieith-

oedd, ei wasnaethu ef : ei lywodraeth sj-dd lywodraeth dragy-

wyddol, yr lion nid a ymaith, a'i freniniaeth ni ddyfethir."

Yr un person gogoneddus a elwir gan loan yn Dduw, gan y
j.lab yn ol a ddyfynwyd uchod, yn w Dduw a'r Tad," a elwir

yma yn •' lien ddiJt'jti/dd." Mac y gwaith mawr a wna, sef

barnu y byd, yn profi mai yr un cyfnod y cyfeirir ato gan y
naill a'r Hall; hefyd, y ffaith na bydd ond"un dydd barn,"

yn profi mai yr un a fydd y barnwr scroll y gelwir ef gan ynaill

yn • Dduw Dad," a chan arall " yr hen ddihenydd." Hefyd

profa cyffelyb ymddarostyngiad y Mab i'r " Hen-ddihenydd,"
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yn ol gweledigaeth Daniel, ag yw yn ol Paul, i " Dduw a'J

Dad," mai at yr un person y cyfeiriai y ddau. Hunanieithir

hefyd drwy gyffelybrwydd y " llywodraeth" a'r dyrchafiad a

dderbyniai y Mab yn ol y ddwy weledigaeth. Cyd wela y ddau

danbeidrwydd yr orsedd,—lliosogrwydd y gwyddfodolion, a

hynodrwydd y cymmeriadau a fernir, sef y "bwystfilod" fel

eu gelwir; heblaw fod unigolrwydd y " dydd barn," y fuddug-

oliaeth a sicrheir, a thragywyddol fwynhad o'r deyrnas iV
theilwng etifeddion ; oil, yn profi mai yr un cyfnod y cyfeirir

ato; ac felly mai yr un person barnol a lanwa yr un orsedd

ogoneddus, er dan wahanol enwau. Eithr rhag yr arosa am-

mheuaeth yn hwy, ai yr un yw yr " Hen-ddihenydd" a'r Duw
a eilw Iesu Grist yn " Dad," sylwer ar ddywediad yr angel

Gabriel wrth Mair ei fam Ef, yn Luc i, 32, 33,—" Hwn fydd

raawr, ac a elwir yn Fab y Goruchaf; ac iddo rhydd yr Ar-

glwydd Dduw orseddfa ei dad Dafydd. Ac efe a deyrnasa ar

dy Jacob yn dragywydd ; ac ar ei freniniaeth ni bydd diwedd."

Dyma dystiolaeth yr angel mwyaf ond un a feddai y nefoedd 5

i brofi mai y " Goruchaf" a goronai ei Fab Iesu a'r deyrnas

dragywyddol, ac a'r llywodraeth ddiderfyn; a chawsom dystiol-

aeth Daniel, yr hon a gafodd, yn dra thebygol, gan yr un Gab-

riel, yr hwn a fua8ai gydag ef amryw weithiau, yn profi mai

yr " Hen-ddihenydd" a roddai yr un "llywodraeth" iddo; ac

felly mwy na thebyg nad oedd yr " Hen-ddihenydd" ond enw

arall ar y " Goruchaf," ei " Dad," &c. Wedi ei sefydlu ar y
ffaith ysgrythyrol o ddwyfol genedliad y Mab o ran ei Ysbryd

o Dduw yn y nefoedd, y gwelir cyssondeb cenedliad ei gorff o'r

un Tad yn mrti y Forwyn Gan fod Iesu yn cael ei ystyried

yn frawd i ni, oni orfoda y berthynas agos bono ei fod yn an-

edifj o'r un Tad a ninnau ; er y dichon y Tad hwnw fod yn

Dduw ac yn ddyn
;
yn Dduw neu yn ddyn ar genedliad y naill

neu y Hall? Os gwir ein gosodiad, mai y " Gorucbaf," per-

thynol i'r byd hwn ; sef Tad Iesu Grist yw Tad ein hysbryd-

oedd,—os profasom mai yr un yw efe a'r hen " Ddihenydd,"

}-na yr " Henddibenydd" yw Tad ein hysbrydoedd ni oil. Rhag

ein bod heb brofi yn ddigon eglur, mai yr un person yw yr hwn

a elwir yn " Hen-ddibenydd ' ag a elwir yn "Adda," ychwan-

egwn fod hyny wedi ei ddadguddio i Joseph y Gweledydd ; oa

felly, yr un Tad sydd i'n cyrff daearol yn ddechreuol, ag oedtl



UDGORN SEION. 137

i*n hysbrydoedd ni ; ac mai ein Tad ysbrydol a chorfforol ni, a'n

" brawd hynaf," fydd ein barnwr cyfiawn a grasol ni oil, yn y
dydd a ddaw. Onid cyssonach hyny na'r meddylddrych poblog-

aidd mai y naill yw Tad ein hysbrydoedd, ac arall yw ein Tad

daearol dechreuol? Hefyd, pe felly y mae, gofynwn pa un o'r

ddau fyddai ein Tad, os cawn y fraint o gael rhan o " ogoniant

meibion Duw," sef "adgyfodiad y corflf?" ynte, a honna dau

dad ni yn blant i bob un ohonynt? neu a dybir na fydd gan

boll feibion Duw eu tad, fel y cyfaddefir y bydd gan y "Mab
hynaf ?"

Efallai yr arswydir rhag athrawiaeth a ymddengys mor

newydd a rhyfedd, ag yw ein testun i lawer ; er hyny, ni allwn

ni wrth ganlyniadau anocheladwy gwirioneddau a welir yn yr

ysgrythyrau; ac ni ddirnadwn pa wrthwynebrwydd sydd gan

undyn i'r hwn a ystyrir yn ddigon da i fod yn dad daearol i ni,

i fod hefyd yn dad ein hysbrydoedd ni, tra yn Dduw yn y nef-

oedd ;—na phaham nad yw mor addas batriarch, neu Dduw, ag

yw i'r un o'r ddwy berthynus fiaenorol. Yn mhellach, ymres-

ymwn ar y gosodiad hwn felycanlyn:— sef, gan nad ystyrir

neb o blant Adda mewn sefyllfa o gadwedigaeth berffaith, hyd

oni chaffont adgyfodiad eu cyrff yn anllygredig, a bod " yn

wyr perffaith, at fesur oedran cyflawnder Crist;" pa fodd y
cwblhasai Tad ein hysbrydoedd ein hiachawdwriaeth, heb

ddyfod yn dad i'n cyrif daearol? Ai o herwydd y mawrheir

<cymmaint o'r pwlpudau am " gamwedd Adda," yr ystyrir ef

yn anheilwng o'r oruchel gylch ag y ceisiwn ddangos sydd yn

ei gyfreittilawu hawl? Eithr cofier nad yw efefwy na ninnau

yn euog o bob cyhuddiad a ddygir i'w erbyn o'r pwlpudau,

nac, o ganlyniad, yn atebol i'w brawdlys hwy. Os gwaethyga

cymmeriad Adda gymmaint am chwe mil o flwyddi etto, ag a

wnaethpwyd iddo yn y mynedol, ni wyddom pa le y caiff ei

blant rhith dduwiol le ddigon poenus i'w gospi: y mae yn

waeth o lawer yn awr nag oedd yn amser Paul, canys dywedai

efe " nid Adda a bechodd, ond y wraig." Ac nid yw efe, ar a

wyddom ni, wedi ei brofi yn euog o bechod bwriadol, o flaen

unrhyw frawdle gyfiawn, er ei fod wedi caru tipyn gormod ar

ei wraig efallai, yn anfwriadol; eithr ychwaneg ar hyn etto. Os

oedd y Duw hwn ddigon da o wrthddrych addoliad gan Iesu

Grist, paham nad yw yn ddigon teilwng o ymddiried ei holl
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blant felly? Etto, nid ei berson ond ei Dduwdod, fel y sonias-

om eisoes ; tra y mae yntau raewn undeb hollol a'i Dad ef. Er
fod " arglwyddi lawer," paham nad efe y\v prif Arglwydd ei

deulu ei bun ar y byd hwn? a chan " nad oes i ni ond un

Duw," paham nad hwn yw efe? Gan y dysgwylia holl feibion

Duw gyrhaedd y "gamp uchel"hon; gan mai Adda a b'ia y
llywodraeth batriarchyddol, drwy iddo ein cenedlu, ac o her-

wydd i'w Dduw ei osod i " arglwydd iaethu" ar y ddaear hon yn

ddiderfyn, paham nad yw efe wedi cyrhaedd y Duwdod yn

ol, o'u blaen hwy oil? Er dyfod filiynau o'i hil ef yr un modd,

ni byddant mwy anjrmddibynol arno ef, nag yw yntau ar yr

Eloheim mawr. Cyn y gwneir ewyllys Duw ar y ddaear,

megys ei gweir yn y nef, fel 3' gweddiodd Crist, rhaid fod pob

teulu mewn perfFaith ufydd-dod i'w Patriach, yn ol cynllun y
nef, a'n tad cyntaf ni oil yn archbatriarch hollalluog ar yr oil,

heb neb yn tynu yn groes. Pe felly, ni fyddai anghen cyfnew-

iad namyn per(fcithiad yr aelodau, er gwneyd daear yn nefoedd,

—a'r hil ddynol yn hil ddwyfol o ran egwyddor. Tra yr ufydd-

hao i'w Dduw, ei bawl hanfodol i'w llywyddu ar ei eiddo, yn

nghyd ag ar y rhai a'i dewisant ef yn dad iddynt ; nid oes ond

ei droseddau ei hun a'i hamddifada o hyny, ac iddo ef y maent

yn gyfrifol, yn ol trefn Duw am yr oil a wnaht.

Hysbysa Joseph y Gweledydd ni, nad yw yr " Hen-ddihen-

ydd," " Michael" ac " Adda," ond gvvahanol enwau perthynol

i'r un person, ag y dywed yr ysgrythyr gymmaint am eu

fawredd a'i ogoniant ; dro arall gelwir ef " Michael y tywysog

penaf," a galwai Gabriel ef, " Michael eich tywysog chwi.'

Profir uchafiaeth yr olaf ar Gabriel, yr hwn yw Noah, er

ei fod yn ben ar y byd ol-ddiluwiol, fel yr oedd y Hall yn y byd

cyn-ddiluwiol, drwy iddo ei ryddhau ar ei hynt afaelion gall-

uog angel "tywysog Persia," yr hwn a'i cadwasai yn garchar-

or, debygid, am " un niwmod ar hugain." Y Michael hwn a

gawn yn Brif yn y cynghor boreu,—yn ei erbyn ef y rhyfelai

Lusiffer ; ac Efe a'i fyddinoedd a'i halltudiodd o'r nef; efe a'i

rhwyma a'r " gadweu fawr," ac a'i gyra ef a'r " bwystfilod" a'i

haddolant, i'r " ail farwolaeth." Os nad Michael oedd Tad yr

ysbrydoedd yn y gwrthryfel hwnw, pwy oedd eu tad, a pha

ham na sonir am dano, neu na fuasai efe 3m pleidio ei blant

ufydd yn erbyn gormes y teyrnfradwr? Cawn trwy ddadgudd-
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iadau, i'r Tad ofyn i'r ysbrydoedd yn y cynghor boreu, pwy a

elai i roddi ei fywyd dros ei frodyr ? Atebodd ei Fab hynaf,

" Wele fi, danfon fi." Ebe yr ail fab, " anfon fi." Myfi a an-

fonaf y cyntaf, ebe y Tad, a'r ail a ddigiodd, a'r " pryd hyny

y dechreuodd fyned yn Satan." Yn ol hyn, dau frawd oedd

Iesu a Lusiffer, yr un oedd eu Tad,—pwy oedd hwnw? Os
profasom mai yr un yw yr " Hen-ddihenydd" a'r hwn a alwai

Iesu yn " Dad," ac mai yr un yw hwnw a Michael, yna cyfadd-

efa yr Iesu mai Michael oedd ei Dad; os yn dad iddo ef, ac

yntau yn frawd i ni, paham nad y Michael hwnw yw Tad a

Duw yr holl ysbrydoedd, ie, tad Lusiffer hefyd? Ai rhyfedd

ynte, fyddai iddo fod yn addas farnwr y naill, ac yn Dduw i'r

lleill a ufyddhasant iddo? Os Duw i'r ysbrydion, paham nad

addas Dduw iddynt tra yn ddynion?

Teilwng o efelychiad yn hytrach nag o gondemniad, pe eu

hiawn ystyrid, yw holl ymddygiadau ein Pen-cyfammodwr" at

ei deulu a gynrychiolai ; ei ofal cyntaf drostynt a welid yn
cenedlu cyrff iddynt, heb y cyfryw ni allent bythoedd ddyfod yn
Dduwiau, fel efe ei hun; yn nesaf, dysgodd iddynt ffordd yr

iachawdwriaeth, trwy eiriau ac esiamplau; cyflwynodd iddynt

yr Offeiriadaeth, a galluogodd y rhai a fynent o honynt fel

Enoch, i " rodio gyda Dow dri chan mlynedd." Er na enwir

y Duw hwnw, etto hysbys fod Enoch yn cyd-oesi ag Adda !

Nid yn unig dangosodd ei fawr ofal dros wrthddrychau ei " ar-

glwyddiaeth" tra yr oedd yn myd yr ysbrydoedd, ac ar y
ddaear gyda hwynt ; ond ar ol ei ymadawiad nid oedd ei ofal

lai, os efe yw Michael : mynych yr anfonai orchwyliaethau

dilynol i ddystrywiad y rhai blaenorol gan ei wrthnysig blant,

achubiaeth,—Uesad presennol, a gogoniant tragywyddol y rhai

oedd ei amcan yn yr oil. Y naill genad ar ol y Hall ag am-
modau hedd,—anfonai, drwy y miloedd blynyddau mynedol, ei

gedyrn a'i ddewrion yn yr ymgyrch boreuol, megys Abraham,

Moses, Elias, a'r holl brophwydi ; ac yn yr amser rhagderfyned-

ig, anfonoddeianwylFab,—yr Oen a laddwyd (mewn addewid)

er cyn seiliad y byd, er mwyn achub ei frodyr a'i chwiorydd

ieuengach,—ei fywyd yn aberth rhoes ar gais ei Dad, yr

hyn a'i "llwyr foddlonodd." Yntau a anfonodd ei weision a'r

un ammodau heddwch a chynt, ond i gyfarfod a'r cyffelyb arw

driniaeth a'u rhagflaenwyr, a chan y rhai a geisient lesoli fwy-
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af. Yn olaf oil i'n plith ni, ar ba rai y daeth diwedd y byd

eisoes braidd, anfonodd ei weision Joseph a Hyrum, ac ereill

lu o ddevvrion, inegys cynt, ac adferiad yr un animodau hedd-

wch byth,—" goruchwytfaeth cyflawnder yr amseroedd,"—yr

" efengyl dragywyddol," drwy yr bon y dygir bywyd ac an-

llygredigaeth i oleuni. Gwertb eu bywydau hwythau oedd

cyhoeddi y genadwri rasol, ac, fel braidd yr oil o'u blaen, sel-

iasant ei gwirionedd a'u gwaed yn ewyllysgar. Pa beth yn

ychwaneg a allasai un Tad wneyd er achubiaeth ei blant, nag a

wnaeth Efe? Yna yr ymddyscleiria ei gyfiawnder yn ogon-

eddus, yn nghollfarniad gwrthodwyr a diystyrwyr y fath rag-

ofalon tadol ar eu rhan ; ac felly, mawrygir ei raslonrwydd yn

achubiaeth ei ufyddion i wynfyd a bywyd tragywyddol.

O! ryfedd ddoethineb arddangosiadol yn nhrefniad cynllun

raor ogoneddus, trwy yr hwn y gall olyniad diderfyn o blant

Adda ddyfod yn dadau—yn batriarchiaid—yn Ddbwiau !—oil,

yn hollol anymddibynol yn eu cylch,—oil, mewu undeb a hedd,

—oil, yn Freninoedd, ac oil yn ddeiliaid, yn teyrnasu mewn
gogoniant a pherffaith ddedwyddwch bytholl

Anwyl ddarllenydd, cyd-lawenha a'r awdwr yn y fath fraint

—gorfoleddwn yn mhob ufydd-dod i'n cyfreithlawn reolwr fel

ein derbynier i'w ogoniant Ef, pan ddelo ar ei orsedd danbaid i

farnu byw a rneirw, yn ol tystiolaeth yr efengyl hon.

UDGORN SEION,
IS EU

gtvm p gaint.

DYDD SADWEN, MAWRTH 4, 1854.

India Ddwtreiniol.—Ysgrifena yr Henuriad S. A. Wooley,

o Kurnaul, dyddiedig, Rhag. 9, 1853, ei fod ef a'r Henuriad

Fotheringham, wedi cyrhaedd y lie uchod, ar eu taith trwy yr

India uchaf i bregethu yr efengyl ; eu bod er ys tua phedwar

mis yn teithio, gan bregethu yr efengyl lie y caffent wrandaw-

iad; a'u bod y pryd hyny tua mil o filltiroedd o Calcutta, He y
cychwynasant o hono. Cawsant garedigrwydd mawr gan yr
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Indiaid fynychaf, yn neillduol yn Belaspoor, lie yr oedd yr

Henuriad Willis yn llafurio yn llwyddiannus. Cyd-dystia y
cenadon ffyddlonhyno anfoniad Duw aholl weision gwirioneddol

yr Iesu yn Ynysoedd Mor y De, Australia, Cape of Good

Hope, a holl barthau y byd lie yr eir a'r efengyl dragywyddol

hon, mai y rhai a broffesant eu hunain yn offeiriaid Cristionog-

aeth, ac yn " genadon dros Iesu," yw eu gelynion a'u herlidwyr

creulonaf hwy. Oddigertb ambell eithriad anrhydeddus, ym •

osoda y cenadon erlidgar yn waeth na'r dibroffes ; mewn
gwledydd pellenig y mae ganddynt gryn ddylanwad, o her-

wydd cynnelir hwy fel nabobs yn ngolwg y werin, trwy gyfran-

iadau eu hudolion cartrefol, a'r ruwyafrif o'r rhai hyny o

ddimeuau a cheiniogau y tlodion, y rhai ydynt yn sefyll mewn
mwy o'u hanghen eu hunain o lawer.

Blynyddau lawer o adnabyddiaeth a'r gwahanol orsafau

cenadol drwy ran fawr o'r byd, a ddarlunia yn awr o flaen ein

meddwl, gyda theimladau gofidus dros ein brodyr, beth a ddy-

oddefant oddiwrth y t'ath hunanol feilchion coel-grefyddol ; ac

hawdd genym ni ddeall yr achos o'u gwrthwynebrwydd,

canys ofnant golli eu parch a'u ceiniogau; a phe ufyddhiiai y
trigolion i'r efengyl ni fyddai eu heisieu hwy yno ; heblaw eu

gelyniaeth at wirioneddau dwyfol. Ystoriau anwireddus y
newyddiaduron yw yr oil a yniofynant hwy, a'r oil a goeliant;

ac ar hyny gwrthodant wirionedd gwrthbrofiadol. O ! y fath

greulondeb at ddynoliaeth, yw diystyru eu cyd-ddyn o'r un
gwaed a chenedl a'u hunain, ynghanol paganiaid,—filoedd o

filltiroedd o bob gwlad waraidd; tra y mae digon o le i'r oil

wneyd daioni, pe eu hawydd fyddai achub dynion ! Yn awr

y mae iddynt hwy eu dydd, a'r dyoddefyddion eu hadfyd ; ond

buan y daw y dydd pan gyda y goludog hwnw y deallant, mai

gwell pe nas ganasid hwy,—mai gwell i'r cyfranwyr atynt i

borthi eu tlodion newynog cartrefol, na, gyru y fath ddynion i

wyrdroi paganiaid, moesol mewn cymhariaeth, i fod yn saith

waeth blant uffern nag o'r blaen. Ffeithiau a welsom, meddwn,

a achosa i ni siarad mor blaen, a'r dyfyniad canlynol o'u

llythyr hwy yn y rhyfyn hwn a barai braidd i gerryg siarad yn

erbyD y fath Grist'nogaeth greulawn ag a geir yn ei chenadon yn

yr India, a llawer o fanau ereill, a ffeithiau a brofant hefyd nad

oes ond cadarn fraich cyfraith wladol, yn rhwystro i'w hoffeir*-
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laid ddangos y cyffelyb sel dderwyddol at y Saint yn Nghymru
heddyw. Gweddiau ffyddiog y Saint a symudo y rhwystrau

o ffordd yr efengyl.

Ymfudwyr i Australia.—Trwy lythyr a dderbyniasom

yn ddiweddar oddiwrth Wm. Howells, gynt o gwm Aberdar

deallwn ei fod ef a'i deulu, ynghyd a'r Cymry ereill a gyd-

gychwynasant, wedi cyrhaedd pen eu taith yn Castell Newydd,
Australia, yn nechreu mis Hydref. Cwyna gryn lawer rhag

yr erlidigaeth grefyddol a ddyoddefa yn mhob man: desgrifia y
temtasiynau ag sydd ar ffordd y Saint i fyw yn dduwiol yn y
wlad hono, braidd yn annorchfygol. Ni amcana aros yno ddim
yn hwy nag y gall ennill digon i dalu ei ddyledion , ac i ym-
fudo oddiyno i Scion, He y dymunasai yn fawr fod wedi myned.

Ysgrifena yr Henuriad Wm. Hyde, cenadwr arosol yno, ei

fod ef wedi gweled y teuluoedd Cymreig yn fuan wedi eu tiriad

i'r wlad, a dywed eu bod, gan mwyaf. wedi bod drwy gynnifer o

brofedigaethau, nes yr oeddynt wedi colli Ysbryd Duw. Dy-
fynwn a ganlyn o'i lythyr, gan obeithio y bydd yn iachad hollol

i'r rhai sydd yn dyoddef arteithiau y " clefyd melyn," sef

chwant aur!— " Os oes penau teuluoedd yn mhlith y Saint yn

Nghymru, yn awyddus arw i'w meibion a'u merched fyned i

uffern y ffordd agosaf, cynghoraf hwynt i barhau dyfod yn

deuluoedd i Australia; a mwy na thebyg y cant y cysur cyn

y diwedd o gael eu hunain wedi eu tirio yn yr hinsawdd boeth

hono, fel gwobr am eu hannoethineb a'u hanufydd-dod."

Cynghora y Llywydd S. W. Richards, yn benderfynol, i'r

Saint beidio myned y ffordd hono; eithr nid dim yn fwy felly

nag yr ydym ninnau wedi ei ddweyd cyn hyn, ac hyderwn na

fydd raid dweyd ychwaneg wrth neb o'r Saint, mai y ffordd i

ddystryw ac nid y ffordd i Seion jw y ffordd yna.

Yr Etholiad i'r Qefei riadaeth.—Y pwnc hwn a ystyrir

mor ddyddorol ag yw bwysig, yn neillduol gan yrhai a feddant

gyfran o honi. Nid ei deimladau ei hun a ddywed ein medrus

Lywydd—awdwr y traethawd ; eithr cyrhaedda deimladau ei

holl gyd-weision pronadol, debygwn. Ni cheisiwn ychwanegu

ato, ond crefu sylw arno, a chyd-weithrediad a'r egwyddor a

ddysga.

Y Duw a addolir.—Ymbwylled ein dosparthwyr ronyn, a

cliant a fynont o hono, gyda yr Udgorn nesaf, os bydd bosibl.
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Yr Arweinydd i Seion.—Oedir ef, o herwydd i ni glywed

y gwueir peth cyfnewidiad yn y daith dros y plains ; dysgwyl-

iwn fanylrwydd o hyny oddiwrth y ffordd fesurydd yn ol ei

addewid; a gofalwn ei ddyfod allan yn brydlawn i'r ymfudwyr.

ETHOLIAD I'R OFFEIRIADAETH A'l BWYSIGRWYDD.

GAN Y LLYWYDD, S.W.RICHARDS.

[Allan o'r "Star."']

Yn y tymraor hwn o'r flwyddyn, o herwydd yr Ymfudiad,

gelwir llawer, ag y sydd i fesur rnawr yn anghynnefin, i gym-

meryd dyfnach gafael yn gwaith Duw, ac i ddwyn mwy
cyfrifoldeb, nag y buont yn arferol a'i ddwyn. Yn yr holl

alwadau hyn, y dynion hyny y dylid ymofyn ar eu hoi, sydd a'r

gwaith yn agos at eu calon, y rhai ydynt ddynion o gywirdeb

a ffydd, a'r rhai ydynt yn gynihwys i'r gwaith at yr hwn eu

gelwir. Ni ddylai y fath beth fod yn adnabyddus o fewn

Eglwys Duw, a'r hyn a gyfenwir 'ffafriaeth," yn y byd.

Dylai ef y sydd ganddo awdurdod i alw ereill i swyddau, ym-'

drechu bob amser am ddewis y rhai hyny ag y dywedir wrtho

gan ei farn a'i gydwybod eu bod yn gyfaddasaf i lenwi y sefyll-

faoedd eu dewiswyd iddynt. Byddi'r hwn sydd ostyngedig a

ffyddlon gael Ysbryd Duw arno yn barhaus, i'w alluogi at

ddirnad, mewn gradd, ysbrydoedd y rhai hyny y llywydda e^

drostynt, ac i wybod i fesur eu cynihwysderau a'u doniau. Y
mae yn hollol annheilwng o ddyn i gyflwyno swyddau, trwy

ffafriaeth, ar y personau hyny ag ydynt yn anghyfaddas, tra y
mae ereill wrth law ag ydynt yn llawer dewisach i, yn llawer

galluocach at, ac yn llawer teilyngach o, y swyddau. Ni

ddylai hyn byth gael ei wneyd ar unrhyw gyfrif. Buan y
llygrai y fath ffordd unrhyw gyfundrefn hyd i'w gwir fywun.

Gellir gweled digon o effeithiau y fath ddull yn y byd, i attal

unrhyw un yn dal yr Offeiriadaeth rhag ei thrafnidio; oblegid

nid yw ei chyfranu i rai a hoffir yn annheilwng yn ddim llai

na'i thrafnidio. Gadawer i swydd-logiad a rhagfasgnachiad

pleidiol gael ei gyfyngu i drefniadau beius y b3rd, i'r rhai y
perthyn y fath ymddygiadau gwarthus yn naturiol. Dylent

fod oil ynghyd yn an adnabyddus yn yr Offeiriadaeth santaidd,
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ac yn nghyfansoddiad Eglwys Crist. Nid ydym yn gwybod

fod yr OfFeiriadaeth dan ein gofal gwyliadwrus ni yn enog

mewn un modd o berthynas i hyn, eithr dichon na fydd gair o

gynghor yn anmhriodol, a dichon ysgatfydd y prawf yn air

mewn pryd.

Dylai y rhai a elwir i swydd ddyfod i'r cyfryw yn nerth yr

Hollalluog, gyda llawn benderfyniad i wneyd yr oil yn eu gallu

at fawrhau eu galwad. Diarnmheuol y galwyd llavver yn rhai

na ddysgwyliasant hyny ac yn rhai a feddyliant eu bod yn

gwbl anaddas i ddwyn y cyfrifoldeb a osodwyd arnynt, ac yn

hollol analluog i fawrhau eu galwad. Na fydded i'r cyfryw

wangaloni. Mae lie i bob dyn yn Eglwys Duw, ac ni ddylai

un dyn ymgilio oddiwrth unrhyw sefyllfa ei gelwir iddi, cyn

iddo brofi pa un a all ef ei llenwi ai peidio. JNiwyrdyn pa

sefyllfa a all ef ei chynnal, na pha gifrifoldeb a all ef ei ddwyn,

hyd nes wedi profi ei hun, dan ddylanwad Ysbryd Duw. Ebe

Paul—"Myfi a allaf wneuthur pob peth, trwy Crist yr hwn
.sydd yn fy nerthu i." Pe b'ai gan y Saint yr hyder hwn, ni

byddai ond ychydig o gilio yn ol.

Dichon i Sant ddywedyd y teimla ef ei hun yn wanaf o fewn

teyrnas Duw, ar annaddasaf i'w alw i unrhyw swydd o gyfrif-

oldeb. Digon tebyg inai hyn a all fod yr achos. Ac os oes dyn

yn nheyrnas Duw ar y ddaear, yr hwn na theimlodd ei wendid

a'i analluogrwydd ei hun, mae y dyn hwnw yn gweinyddu nid

trwy allu yr Ysbryd Glan, ond trwy ei allu a'i nerth ei hunan;

ac y mae gweinyddiadau y fath ddyn yn ddiallu er lies. A
ydyw y Saint oil yn adgofio nad yw gwaith Duw yn cael ei

ddwyn yn mlaen trwy allu a doethineb dyn, eithr trwy allu a

doethineb ac Ysbryd Duw? "Nid trwy lu, ac nid trwy nerth,

ond trwy fy ysbryd i, medd Arglwydd y lluoedd."

Mae y byd yn yr amser presennol yn enghraifft nodedig o

wirionedd yr egwyddor hon. Am ddeunaw can mlynedd yr

ymrwymodd gallu, dysgeidiaeth, talentau, ac hyawdledd y
mwyaf o feibion dynion mewn cynnyg i bregethu yr Efengyl,

adeiladu i fyny deyrnas Duw, a sefydlu cyfiawnder ar y ddaear.

Gyda pha lwyddiant? Ah! Pa yn wir! Mwy cyfeiliornad.

mwy dyryswch, a mwy drygioni. Yn y gwrthwyneb pa peth

a gyflawnwyd gan yr Arglwydd, trwy ei was gwan a dirmyg-

edig, Joseph, a'i ganlynwyr, yn ystod byr o dair ar hugaia
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mlynedd? Ah! dyrna wrthgyferbyniad. Mwy goleuni, mwy
Efengyl, mwy cariad, mwy undeb a chyssondeb yrt mhlith pobl

Duw, Dadguddiwyd llawer o egwyddorion gogoneddus, cyf-

ranwyd llawer o wybodaeth i ddyn, adferwyd yr Efengyl i'r

ddaear, a chyhoeddwyd hi i brif genedloedd dynolry w, a llawer

o eneidiau a lawenychasant yn y goleuni, y doniau a'r bendith-

ion perthynol iddi, ac ymgasglasant eu hunain oddiwrth y cen-

edloedd, i borotoi at ddyfodiad y Pryniawdwr mawr.

Y dynion a elwir i'r offeiriadaeth santaidd, ac a gynnelir gan

ffydd ac hyder y bobl, ydynt yn llawer tebycach i weinyddu

yngallu a nerth yr Ysbryd Glan, a bydd i'r bobl dderbyn llawer

mwy bendithion dan eu gweinidogaeth, na phan y byddo yr

achos fel arall. Mae y Saint yn gwybod eu dyledswydd mewn
perthynas i hyn, ac yr ydym yn ymddiried mai eu huchelgais

byth a fydd cynnal eu swyddogion, fel y caffo eu dwylaw eu

cadarnhau, a'u gwneyd yn rymus i adeiladu i fyny y deyrnas,

oblegid gwas Duw ydyw byw}'d ac iachawdwriaeth y bobl os y
derbyniant ei air a'i gynnal ef : megys y dywedodd yr Iesu am
loan y Bedyddiwr,—"Os chwychwi a'i derbyniwch, hwn yw
Elias, yr hwn oedd ar ddyfod."

Os y gelwir dyn, gellir ei olygu fel tystiolaeth, ddarfod i'r

rhai sy drosto ei ystyried ef yn alluog i ddwyn cyfrifoldeb ei

alwad. Pa ham yr ymgilia oddiwrthi? Ei ddyledswydd, yn

gystadl a'i les, ydyw dal i fyny dan y baich, a'r Arglwydd

Dduw yn ei nerthu. Ei unig wrthrych yw dwyn allan hyffordd-

iadau y rhai a leolwyd drosto ef, gyda symlrwydd calon. Ac
y mae hyn yn beth haws nag a dybia llawer, pan ei dygir

oddiamgylch mewn iawn ysbryd. Mae'r ffordd yn ymagor ar

ddeheulaw, ac ar law aswy, o flaen yr anghynnefin, mae
rhwystrau erchyll yn ymollwng gyda pharodrwydd, caniateir

nerth yn mhob mynyd profedigaethus, a sicrheir llwyddiant o'r

diwedd, pan fyddo y llygad yn sengl at ogoniant Duw.
Pwy felly a betrusai ? Neb, os parhant yn ddiwyd, yn Uawn
gweddi, ac yn wyliadwrus Gan hyny gwneled pob dyn ei

ddyledswydd, a safed yn y sefyllfa ei gosodir ynddi o amser i

amser gan 3-mddiried ar nerth addawedig yr Hallalluog, a bydd

yr oil yn wych, a'r Eglwys yn yr ynysoedd Prydeinig a gyn r

nyddir mewn nifer, ffydd, a phob rhodd dda a pherffaith.

Cyf. Robyn Ddu, Ertbi.
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NEWYDDION EGLWYSIG TRAMOK.

Dyfyniado lythyr yr Henuriad S. A. Wooley, cenadwr yn yr India

ddwyreinol.

" Gan gynted ag y peidiodd y gwlaw, canys dechreuodd ar y
boreu yr aethom i Marat, a pharhaodd am dri diwrnod heb

beidio, dechreuasom ein gorchwyl, yr hyn oedd ceisio ffurfio

rhyw gydnabyddiaeth, a chael ty i bregethu ynddo. Gwnaeth-

om gydnabyddiaeth gyda rhai o'r gw}rr anrhydeddus y sefyllfa,

(gwladwyr), lieblaw talu pob moesgarwch i'r swyddogion mil-

wraidd a lywodraethant yma; llwyddasom igaelneuadd helaeth

yn Ngwesty Marat: cyhoeddasom y dechreuem ein darlithiau

ar brydnhawn penodol; ac hefyd, i brysuro y gorchwyl,

galwasoni ar uchgadben y fyddin, Waterfie id, i gael dodi ein

rhybydd yn Lyfr yr eirchion. Dywedai na welai ef un

rheswm pa ham nad ellid ei wneyd, ond yr ysgrifenai at y
milwriad Hathwaite, C. B. yr hwn yw y llywyddwr presennol,

ac ycawsemwybod y prydnhawn. Yr oedd hyn ar y 13, o

Hydref.

Daeth yr ateb yn gyfunol, nid yn unig dywedai na chaffai

ein rhybydd ei ddodi ar Lyfr yr eirchion, ond na cbanateid i

ni bregethu yn y Gwesty, nag yn un lie o fewn y gwarchae,

eithr cyfeiriodd ni at y swyddog Scott, C. B, yr hwn a ddech-

reuai lywyddu yma, ddydd Sadwrn. 15ed.

Gan fod genym drefniad i, ac wedi rhoddi cyhoeddusrwydd o

ddarlith y prydnhawn hwnw, aethom yn bersonol, ar foreu 14eg,

at y milwriad Hathwaite, i weled a ganiateid i ni ddarlithio

yr un tro hwnw, pan ein hysbysodd, mewn dull tra afrywiog,

ii a wnai ef ganiatau.

Gan nad oedd ty a allem ei gael yr ochr allan i'r gwarchgau,

gorfuwyd ni i adael y peth hyd nes y deuai y swyddog Scott,

yn ol. Ymwelasom aS °f ar foreu yr 17, o'r mis hwn. Yr

oedd hytrach yn fwy moesgar na'r milwriad Hathwaite, eithr

dywedodd na ellid caniatau i ni ddarlithio o fewn y dalaeth,

'•oblegid," ebe fe, "ni ystyriwn mai cyfiawn at ein gweinidog-

ion, a fyddai gadael i chwi bregethu yma, o herwydd talir

iddynt hwy gan y llywodraeth i bregethu yn y dalaeth hon.''

Dywedodd hefyd i'r Esgob ysgrifenu ato i beidio gadael i ni

bregethu mewn unrhyw sefydliad filwraidd ; os cawsem dy yr
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ochr allan, a phregethu dim yn anmharchus o'i olygiadau ef, yr

erlidiai ef ni ymaith wrth flaen y bidogau ; os gwelid ni yn

siarad gyda neb o'r milwyr yn yr heolydd, y mynnai ein gyru

allan, ac na chaniateid i ni fyrddio o fewn y lie ; ac os clywai

ef unrhyw beth yn ein herbyn, y mynnai ein gyru allan ar un -

waith gyda gosgordd o anrbydedd. Gofynasom ganiatad i

ddyfod ger ei fron, fel y gallai glywed pob ocbr, am mai dichon

y dywedid celwyddau am danom. Dywedodd yntau na wnai

hyny ddim gwahaniaeth, y mynnai ef ein berlid allan.

Yna gwnaethom ein goreu i gael ty yr ochr allan i'r lie, ond

ni allem. Arosasom bump wythnos yno, ac aethom o dy i dy;

eithr yr oedd pawb yn rhy brysur i allu gwrando arnoni;

dywedasant yn eglur nad oedd ganddynt hwy amser i siarad

am unrhyw grefydd, ac nad oeddynt yn ewyllysio clywed ; o

ganlyniad yr unig beth arall i ni oedd, fel y dywedai y brodorion,

Juldyjoo, myned yn gyflym. Ym mhlith ereill ymwelasom a'r

gweinidogion Mr. Tuson a Rottan. Dywedodd Mr. Tuson yn

eglur yr arferai ef yr holl ddylanwad a feddai yn ein herbyn, ei

fod ef wedi ei benodi a'i dalu gan lywodraeth Lloegr, am
ddwyn eneidiau at Grist, ei fod yn wrthwynebus i unrhyw
gymdeithas arall bregethu yno, ond dywedai nad oedd ganddo

amser i siarad a ni, am ei fod yn rhy brysur, ac mewm ffaith

nad oedd arno ef eisiau siarad a ni o gwbl.

Peuododd Mr. Rottan, brydnhawn i ni fyned i'w dy a gweled

ein gilydd. Da oedd genyin y cyfleustra, nyni a aethom, a

chawsom amser tra difyrus. Cydnabyddodd na wyddai ef ei

alw gan Dduw, nag ei fod yn pregethu Efengyl Iesu Grist, ai

peidio, ond credai ei fod mor agos ag anghenrheidiol, am y
tybiai fod y doniau wedi darfod. Yr oedd ef yn rhesymol, a

chan anitygu ysbryd da, penododd brydnhawn arall i ym-
ddyddan yn mhellach.

Aethom trachefn yn yr amser penodedig, ond nid oedd gar-

tref. Gan ein bod ar ymadael tranoeth, ac wedi rhoddi iddo

fenthyg fy " Voice of Warning" yr oedd genym i alw arno y
boreu nesaf. Dywedodd wrthym y pryd hyny iddo weled Mr.

Wilkins, cennadwr, er pan welodd ni o'r blaen, yr hwn a'i hys-

bysodd i>wy oedd Joseph Smith, a bod yr hyn a ddywedais i

wrtho ef, (Mr. Rottan.) heb fod yn iawn (er fy mod yn adna-

byddus a Joseph yn bersonol,) a rhybyddiodd ni i beidio a
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phregethu yn ychwaneg. Dywedasom wrtho y gwyddom ni
ein gorchwyl, yr adwaenem Joseph y Prophwyd, a'm bod i

yn bersonol adnabyddus ag ef, ac y gwyddwn ei fod yn ddyn
Duw. Hysbysodd Mr. Eottan, pan ei gwelsom y waith
gyntaf. y fod Mr. Tuson wedi rhybyddio y Cadfridog Scott, 09
efe a ganiatai i ni bregethu y caffai drwbl. Offeiriaid Eglwys
Loegr, yw y ddau hyn. Crynai gliniau Mr. Tuson, fel vr eiddo
Belsassar gynt, gan ofn neu gynddaredd, tra y tystiolaethem
wrtho ddwyfoldeb ein cenadwri, wrth ymadael."

AMRYWIAETHAU, &c.

Ymfudiad.—Hwyliodd y Hong " Windermere,'" o Llynlleifiad

ac ar ei bwrdd 482 o Saint ar eu ffordd i Seion : oil o tan
arolygiaeth, yr Henuriad Daniel Cam, diweddar Lyvtydd y
Gennadaeth Ellmynaidd, a chyd ag ef, yr oedd saith o Lyw-
yddion Cynnadleddau Prydeinig yn dychwelyd yn fuddygol-
iaethus o faesydd eu llafur, gan gludo euhysgubau i'r ysgubor,
cyn y delo y gawod ddrycin i lawr. Yr Henuriad George C.

Riser, yw yr olynydd llywyddol i'r Henuriad Cam, ac y rnae

gobeithion calonus o'i flaen.

q§§T Hyderwn y caiff ein gohebydd B. J. y goleuni a ymofyna
yn y traethawd "'Y Daw a addolir" yr hwn sydd yn yr Ud
gorn. Cyd dystia Llyfr Mormon yn y rnanau a noda a'r hyn
a ddywed Paid, mai o herwydd ei Dduwdod ac nid o ran ei ber-

son, y mae y Mab yn cael ei hunaniaethu a'r Tad—dau berson-

au ond un Duw yw Efe a'i Dad; y Swedenborgers a gredant
mai yr un person yw y ddau, yr hyn a ystyrir genym ni yn
anmhosiblrwydd : tra mai gwahanol bersonau yn un Duw
ydynt. a orfodir ar ein crediniaeth ni.

tig^F Atebwn ofyniad ein gohebydd dienw, drwy ddweyd
mai gyda golwg ar Dduwdod ei Dad y gelwir Iesu Grist yn
" Uniganedig Eab Duw, "yn ol y -cnawd .

" Myfi heddyw a'th

genedlais," ebe Duw ; tra mai mewn cylch arall, a than am-
gylchiadau hollol wahanol, ac o sylweddau gwahanol y cenedl-

wyd Cain, Abel, &c.

CYNNWYSIAD.
T(JD

Y Onw a addolir—Pwy yw? 133
Gotygyddiaetti,

—

India ddwyreiniol—Ymfiidwyr i Australia—Yr Ethol-

iart i'r Ofl'eiriariaelh—Y Duw a addolir— Yr Atweinyrid i Seion .... 140

Yr Etholiad i'r Offeiriadaetb &c 143

Newyddion Eg|W>sig Tramor 146
Ainrywiaethau &c 143

MERTHYR-TYDFIL:
HlOHAPFWVB £ CHVFOEODWTD G 4W T> J"NES, 14 C1STLE STREET.
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Y DIRYWIAD ANGHRISTA1DD-

SAN ROBYN DDU, ERYRI.

[Parhad o dud. 129]

Rhwystr mawr, ar ffordd derbyn unrhyw Tviredd dyeithr i'f

meddwl, ydyw yr anhawsdra sydd mewn ceisio ymwrthod a

hen dyb draddodiadol yr ymgynnefinwyd a hi, tra mai hawdd
yw digio wrth y rhai a feiddiant ei gwrthsefyll; a dyna pa ham

,y cospwyd Galileo am ddywedyd fod y ddaear yn belen ym-

droellog yn yreangder; a dyna oedd y cyff'road a barodd i'r

bobl ladd Crist a'i apostolion, o herwydd pregethu mai Mab y
Dyn yw y Messiah. Gwell gao rai, na chydnabod y dichon

iddynt hwy gam ddeall unrhyw bwnc, yw ymffyrnigo yn hun-

anol fel Saint y byd yn nyddiau gweinidogaethein Hiachawdwr:

y mae eu dysgeidiaeth hwy mor lawn o esboniad a thraddodiad

,

fel mai tirionach yw ymddygiad publicanod. a phechaduriaid,

na'r athrawon a ofynant a ydym yn eu dysgu hwy. Maethir a

chwyddir eu coegfalchder, gan liaws eu dyscyblion, heb gone

mai y cyffelyb riaintyddiaeth sydd i'w poblogrwydd hwy ag i

eiddo offeiriaid y gwledydd paganaidd, sef, dylyn dull eu

tadau: ac ni ystyriant mai anwybodaeth y werin, am natur

gynnyddol y deall dynol, sydd yn peri fod y bobl yn di'ystyru

gwr oblegid ei newidiad barn trwy dderbyn ychwaneg o

addysg; mae penderfyniad barn am beth yn brawf, bob amser,

y bod ei pherchenog naill ai yn ywybod y peth, neu, ynte, ei fod

$u rhy ffol i gymmeryd ei hyfforddi mewn perthynas iddo
10 [pris Ig.
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Mae poblogrwydd rhai baldarddwyr, yn dwyn arian i'w llogeil--

au, trwy eu diwydrwydd i wneyd masgnach o air Duw. Pan

ddywedodd dyn, wrth bleidiwr cymdeithasau elusengar, na-

allai weled buddioldeb y cyfryw sefydliadau, dododd y dyngar-

wr ddarn aur ar adnod, gan ofyn i'r dyn ei darllen; ond ni fedrai

o herwydd fod y darn aur yn ei rwystro: a chan nad oes tal

blynyddol i'w gael am bregethu gyda y Saint, dichon fod y
darnau aur, a geir mewn lleoedd ereill, yn dallu rhai gweision

cyflog fel na fynant weled y gwiricnedd sydd o fewn ilawer

adnod werthfawr. Tramgwyddir gwyr y colegau, gan wlad.-

eiddrwydd y gweithwyr gonest, a bregethant yn debyg i'r

pysgotwyr a fu gynt ar Ian mor Galilea: ond ni allant

hwy ddirnad y dichon tystiolaeth yr Ysbryd, trwy enau yr

annysgedig, beri i wladwr, mor afrosgo a gen asyn ir, fod yn

ddigon miniog, yn Haw cryfder, i ladd mil o Philistiaid, yn

bentwr ar bentwr, chwedl y Cadben Jones.

Mae dynion yngafaelion hen dybiau cynnefinol, fel rhai wedi

eu geni a'u dwyn i fyny mewn carchardy; y rhai er clywed y
geiriau allan tref, giclad, a theyrnas^ ni wj'ddant euhystyr. mwy
nag y deall un a anwyd yn ddall, ystyr 3' gair lliw gwyn; eithr

gan y dywedant eu bod yn gydwybodol, cymmwynas eu hys-

bysu,.mai mor wir a bod dyn dan reolaeth eydwybod ydyw y bod

cydwybod pob dyn dan reolaeth y peth a ystyrir ganddo ef

yn uwch awdiirdod na'i gydwybod. Hen awdurdod rjnnus, yn

rheoleiddio cydwybod dyn, yw barn y werin, pe mor gyfeil-

iornus a thyb yr Ephesiaid am eu Diana. Gwyddir nad yw
dilledyn mewn cw<l, a'r cwd yn Haw pregethwr, yn un gronyn

mwy pechadurus, na phe y c\vd yn llogell y pregethwr, a'r

dilledyn ar ei frarch; er hyny, ar ei fraich y dewisiai ef y naill

ac yn ei logell y llall ar y Sul, o herwydd barn y werin yw mai

pechod iddo gludo sypyn ar y dydd hwnw; a barn y werin yw
y rhwystr peaaf, sydd yn attal i ddynion gredu mewn dad-

guddiad mor barhaus a pharhad anghyfnewidioldeb y Duwdod
tuag at ei Eglwys. Awdurdod nerthol arall, yn tarddu oddiar

farn y blaid alluocaf mewn gwlad, ydyw cyfraith y tir ; ac

oblegid hyn y teimlai herw-helwr euogrwydd; er pe heb i gyf-

raith y tir ei wahardd, na feddyliasai ef druan fod un trosedd

mewn lladd ysgyfarnog wyllt, heb unrhyw nod perchenog

neillduol ar ei chorff na'i chlustiau. Mae yr uwchawdurdodau
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hyn, yn peri fod y wraig Indiaidd yn cymmeryd ei llosgi gyda

chorfF marw ei gwr, mor gydwybodol ag y ceidw Mohammed
neu Babydd ei ympryd; yn peri fod y sect fanylaf yn erlid,

mor gydwybodol ag y pregethai yr apostolion; ac yn peri fod

pleidiau ymraniadol yr oeshon, yngwadu adferiad y doniau ys-

brydol, mor gydwybodol ag y dywed y Saint eu mwynheir gan-

ddynt. Bellach, os ewyllysir i'r gydwybod gael ei rheoleiddio

mewn eywirdeb, ac nid yn y sel nad yw yn ol gwybodaeth, y
mae yn rhaid ei dwyn dan reoleiddiad goruwch-awdurdod cyf-

raith Duw; ond cyn y gellir hyny, rhaid credu ei rhoddwyd

trwy ddadguddiad, oddiwrth y Bod sydd yn dangos ei gyfrin-

ach i'w weision yn mhob oes, ac o dan bob goruchwyliaeth.

Fel na allai yr Apostolion, wneyd gwaith Duw yn eu hoes

hwy, heb ddadguddiad o'i ewyllys, mwy nag y gallasai y patri-

eirch a'r prophwydi ei wneyd, yn eu gwahanol oes hwythau;

ac fel na all gweision presennol boneddwr, gyflawni ei waith ef,

heb wybod ei ddymuniad, mwy nag y gallasai y gweision gynt

ei gyflawni; felly, ni all neb ar y ddaear wneyd gwaith yr Ar-

glwydd yn awr, os heb ddadguddiad o'i ewyllys mewn perthynas

i'r genedlaeth hon, mwy nag y gallasai yr apostolion ei wneyd,

heb ddadguddiad, yn eu hamser hwythau. Yr oedd gwybod

cais y Meistr yn oleuni, ond y mae pob ymdrech, heb deall,

yn dywyllwch nosawl; a'r Iesu, yn rliagweled y dirywiad, a

ddywedodd, "Rhaid yw i mi weithio tra y mae yn ddydd; canys

y mae y nos yn dyfod, yn yr hon ni ddichon neb weithio."

Hauodd Ef had da yn ei faes, wrth oleuni dydd; eithr daeth ei

elyn Ef, i hau efrau cyfeiliornadau yn y nos a'r dynion yn

cysgu. Daeth yr amser na ddyoddefir athrawiaeth iachus, am
fod clustitm dynion yn merwino: eithr yn ol eu chwantau, y
pentyrant iddynt eu hunain athrawon; a'r rhai hyn)T bob am-

ser yn dysgu, heb allu un amser ddyfod i u-ybodacth o'r gwirion-

edd
; y niaent a'u serch arnynt eu hunain, yn ddiserch i'r rhai

da, yn caru meluschwant yn fwy nag yn caru Duw, yn enllib-

aidd, a chanddynt rith duwioldeb, eithr wedi gM'adu ei grym hi.

Rhagwelodd Crist yr adferiad presennol hefyd, pan y dy-

wedodd, " Gwyn eu byd y gweision hyny, y rhai a gaiff eu Har-

glwydd, pan ddel, yn neffro," ac yr ydym yn dywedyd y bod

goruchwyliaeth cyflawnder yr amseroedd wedi dyfod, oblegid y
gwelir genym gyflawni yr addewM " Ar fy ngweision, ac ar fy
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llawforwynion y tywalltaf o'mHysbryd yn y dyddiau hyny: s

hwy a prophwydant," &c, &c.

Dywedir yn Dat. xii. 5, 6. Y Cymmerwyd yr Offeiriadaeth

santaidd i fyny at Dduw, ac y ffodd yr Eglwys i'r diffaethwch,

He maent yn ei phoithi, 1260, o ddyddiau. Deall holl dd_> s-

gedigion y sectau fod dydd y brophwydoliaeth yn gyfartal i

flwyddyn Galdeaidd, 30 dydd y mis; a chan gyssylltu 606,

blwyddyn rhoddiad y titl Pab, wrth nifer dyddiau ffoad yr

Eglwys i'r diffaethwch, ysgrifenasant y dechrenir difodi Llyw-

odraeth y Pab yn 1866. Dywedai John Wesley, ac ereill, y
diflanodd y doniau gwyrthiol yn y flwyddyn 567; a chan

ychwanegu hyny at 1260, coelient yr adferid hwy yn 1827,

eithr y mwyafrif o'r duwinyddion a ddywedant mai yn 570, y
diflanasant; ac felly, mai yn 1830 y dychwelid hwy yn ol, ac y
dechreuai ymgasgliad yr Eglwys y flwyddyn hono. Yn awr,

onid rhyfedd mai yn y flwyddyn 1827, y dywedai bachgen

pyrntheng mlwydd ei oedran, ynghoedwigoedd America, i angel

ehedeg ynghanol y-nef, a'r Efengyl dragywyddol ganddo? Ac
nid llai rhyfedd chwaith, mai yn 1830. ar y 6 dydd yn mis

Ebrill, y sefydlwyd Eglwys Iesu Grist, o Saint y Dyddiau

Diweddaf, trwy i ddynion gael y cyffelyb weledigaeth; i ereilj

eu credu; ac i'r credinwyr, o'r dydd hwnw hyd heddyw, ddy-

fod i wybod fod y bachgen Americanaidd yn broffwyd i'r Gor*

uchaf, o herwydd y derbyniasant y bendithion hyny, yr

addawodd efe eu derbynid gan yr oil a ufyddhaont i'r Efengyl.

Pa fodd y dichon i'r sectau fod yn unol a hwy eu hunain, a

gwadu adferiad y doniau hyn, megys ag y dywedasant ar

gyhoedd, sydd fwy nag a allant ei esbonio byth, er campused

ydynt yn y gelfyddyd ariangeisiol.

Dr. Palley, yn ei Evidence of Christianity, sydd yn dywedyd
fod llythyrau Paul, at y Saint yn Corinth, yn profi fod y don-

iau ganddynt yno; pe amgen, y buasai ei gyfeiriad pendant at

y doniau, yn y cyfryw Lythyrau, yn dangos iddynt nad oedd

waeth ganddo beth a ddywedai, ac y dodasai ef ei hun felly yn

yn eu gallu, i'w gyhoeddi ef yn llythyrwr celwyddog. Pe y
cyhoeddasai y Saint, trwy Gymru, fod y doniau ysbrydol mor
bell a'r America, cawsid rhyw esgus tros gymmeryd pwyll cyn

«u credu : ond gan yr Argraffwn, yngwyddfod y wlad, y mwyn-
l^eir y doniau hyu yn mhob lie a Saint ynddo yn Nghymru*
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ftei yn y gwledydd ere'dl; a chan fod rhai o'r Saint wrth law.

i'w holi ac i'w croesholi am y gwirionedd o fod y doniau Ys-

brydol i'w teimlo, i'w clywed, ac i'w gweled yn ein plith yn

feunyddiol, rhaid yw i hyd y nod ein gelynion gyfaddef, fod

hyn naill ai yn dangos yr ynfydrwydd o roddi yn ngallu y mil-

oedd Saint i gyfodi a chyhoeddi mai anwiredd y cyfan, nen

ynte, y teimlir nerth i argraffu a lledaenu y gwirionedd, oblegid

lllosogrwydd y tystion byw a pharod i gadarnhau y dywediad.

Ac heblaw hynyna, mae yr Ysgr.ifenydd yn addaw, a hyny yn

enw yr Arglwydd, i'r holl rai a ufyddhaont i'r Efengyl, ac y
gweinydder ei hoJl ordinhadau iddyut gan weision awdurdod-

edig Duw yn yr Eglwys hon, y caifi pob gonest ei galon o hon-

ynt, trwy gadw holl orcliymynion yr Arglwydd, wybod y gwir-

ionedd, megys ag y cafodd yntau : canys, y mae yr achos a'r

ed'aitlL, y dadguddiadau dwyfol a'r unoliaeth eglwysig, yn gyf-

ryw y gellir dywedyd mor gadarnhaol yn awr, ag yn nyddiau

Peter, Iago, ac loan, mai hon ydyw Eglwys Iesu Grist.

(Fid barhav.)

CAjIS I DDEOXGLT Y D DAM MEG O "SIARAD PLANT,'

'

IV hon a ymddangosodd yn y 7fed Rifyn, tud. 1 1 3.

Deallwn wrth yr ymrafael rhwng Moses a Deio, fod yr olaf

vredi cyrhaedd oeriran i allu amgyffred y pwnc yn wirioneddol

;

tra nad oedd Moses oud dan draddodiad ei rieni, a'r rhai hyny

roegys yn oedi egluro y pwnc, o herwydd ei fod yn analluog i

ddeall yr egwyddor, yr hyn a ymddengys yn ddoethach na phe

buasent yn egluro cyfran iddo y pryd hyny ; ette, gwyddent yn

eithaf da y deuai i wybod. Credaf mai Deio a ennillodd, a

lisniatau i Moses fyw i oedran megys Deio; a'r pryd hyny

gallai ddweyd yr wyf yn gwybod mai Deio sydd yn iawn. Nid

oedd hyny yn peri iddo golli ei ymddiried yn ei rieni, end yn

hytrach fel arall, gan gydnabod en bod wedi yraddwyn yn ddoeth

yn hyny.

Dysgwn oddiwrth hyn, fod Duw yn Uefaru wrth ei blant yn

gyffelyb i fel y gwna rhieni Moses bach ag yntau, tra y byddent

dan oedran i ddeall y gwirionedd ynghylch rhyw egwyddorion.

Rhai a feddyliant fod egwyddorion yr eglwys yn yr amser pre-
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sennol, ychydig yu wahanol i'r hyn a feddyliasent ea bad,

megys, mewn perthynasi gynfodoldeb Dyn, cyn sylfaenu y byd;

am ei genedliad o Dat1
, a'i eni o fam yn y nefoedd ; anhaw dd yw i

resymau cadarn dros y pwnc orchfygu hen draddodiad. Felly y

mae mewn pertbynas i greadigaeth Dyn o bridd y ddaear hefyd.

Ond, feallai fod " siarad plant" wedi bod gyda y petbau hyn, ag

Tod Duw yn yr oruchwyliaeth ddiweddaf yn llefaru yn fwy eg-

lurhaol, gan ei fod yn " adferyd pob peth ;'' os nad felly, paham

yr ewyllysiodd llawer o'r hen brophwydi fyvv ynddi ?

Os Da tbarawais yr hoel ar ei ehlopa cytnmered arall y mwrth-

v»y] a threied ei law, yw dymuniad
Eich gohebydd,

Dyffryn Conwy. William Davies.

CVN>YG ARALL.

Mr Golygydd,—Ar ol hir bwslo fy mhen am ddeongliad i eich

Dammeg o " Siarad Plant,'' yn uhud.113 o'r Udgorn, fel yr

oeddwn yn darllen yr ail bennod o lyfr Genesis, ac yn neillduol

y 7fed adnod, sibrwdodd rhywbeth yn fy nghlust :—dyua, dyna i

ti allwedd y ddammeg "siarad plant!"' Darllenais hi drachefn,

ac wed'yn, a chymharais y naill wrth y Hall, ac yn fy myw ni

allaf wella yr allwedd : os carcsynied wyf, da chwi argyboedduoh

chwi neu rai o'cb gohebsvyr fi drwy yr Udgorn,

Yw dymuniad ewyllysiwr da i'ch Hidgork,

J. D. J,

CENF1GEN.

GAN JOHN JAQUES.

" At genfigen y hvae cbwant yr ysbryd a gartrtfa ynom ni."'lAGO iv, 5.

Nl lefanvyd erioed eiriau mwy gwirioneddol na'r uchod. Pran f

ymarferiad bob dydd, mui un o'r gorchwylion anhawddaf a ber-

tbyn i hunan lywodraeth ydyw cadw y galon yn rbydd eddiwrth

$eirnladau ceiifigenllyd. Bydded i gydnabyddiaetb,cymmydog,

neu hyd y nod i gyfaill dyn, enuill elw, fTafr, neu fendith, a bydd

i deimladau o genfigen ymdrechu effeithio mynedfa i fonwes

y dyn hwnw yn uniongyrcbol. Y mae yn rhyfeddu pa ham na

ffafriwyd yntau, os nad yn lie, oleiaf gystadl a'i gydymaith
; pa
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%am y dewiswyd arall ac uid ei hunan, ni9 gall amgyffred. Ac

oddigerth i un sefyll yn benderfynol a cbyda chyflymdra yn

erbyn y leimladau hyn, nid yw eu canlyniadau o'r fatb hyfrydaf.

A dynion ag ydynt mewn modd arall yn dra daionirs, a'i can-

fyddant yn beth anbawddaf, cynual meddwl taw el dan y fatb

amgylchiadau.

Nid yw y teimladau cenfigeullyd hyn at lwyddiant arall ych-

waith yn neillduol i'r bydol-ddyn. Ymwthiant ar dro i blith y
Saint, a rby fynych eu llochesir ac eu hannogir, yn lie eu bod yn

ddiattreg ac beb ddefod yn eu bwrw allan. Yn wir, gallai un

feddvfl weithiau fod cenfigen yn fwy ar ei oruchafiaeth yn tnhlith

llawer o Saint nag ydyw yn y byd. Ni ddylai fod felly, oblegid

y tnae hyn yn cloddio dan sylfaen pbb teimlad daionus, ac yn

ditiystrio y cyssondeb a'r undeb hwnw a ddylai bob amser

nodweJdu Saint Duw. Pabarn y teimlai unrbyw sant yn ddrwg,

neu y ineddiaunai ef y teimlad caled lleiaf yn codi o'i fewn,

o herwydd i'w frawd gyrhaedd sefyllfa ennillfawr, neu y -penod-

wyd ef i swydd o -gyfrifoldeb yn yr Eglwys? Oni ddylai y Sant

yn bvtrach lawenhau gyda'i frawd yn ei ddyrcbafiad i aurhyd-

edd ? Byddai hyn yn debycach i ddwyn yn mlaen gynghor y
cyn apostol—" mewn addfwynder meddwl bydded i bob un ystvr-

jed arall yn well na'i hunan.'' A yw sant mewn colled 't'rwy

lwyddiant ei frawd ? Nag ydyw yn swr, mae colled allan o'r

gofyniad. Ennill i un sant gwirioneddol, sydd ennill i'r holl

Saint gwirioneddol, canys y maent oil yn aelodau o -un corff, a

dylent "II dderbyu o un ysbryd.

Digwydd yn achlysurol fod pobl yn y byd yn gallu gwneyd

gorcbwyl-drefniant tra llwyddiannus, ac nid oes sylw yn cael ei

gymmeryd o byny gan y Saint, tra os cyferfydd brawd gydag

ond un bedwaredd ran o lwyddiant y bydol ddynion, nid y
pethau pertiaf a gylcbanfonir o barthed iddo, gan ei frodyr a'i

chwiorydd hefyd. Pa fodd yr edrych hyn yngolenni yr Efengyl?

Nid canmoladwy mewn un modd, bid srcraf. Y Saint a roddant

eu ffordd i'r fath deimladau anghlodfawr, ac anghiislionogo], nid

ydynt yn arddangos ysbryd yr EfeDgyl, ond y goleuni ag y sydd

yn y fath Saint a ddaw gyda brys yn dywyllwch, oddigsrth

iddynt edifarhau, a gwellbau en flyrdd.

Teimla un brawd ei bun oil yn wyrdra-ws, o herwydd y den is-

*&jd teulu penodol yn ei Gangen i yoifudo gan Dryscrfa y
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Gymdeitbas Ymfudol Barhaus, tra yr ystvria ef deulu arall y
mediai ef ei enwi, yn llawer mwy dewisol a theilwng. Pe-

byddai ganddo ef ddosparthiad y Drysorfa, neu ddewisiad o'r Ym-
fudwyr-, ymddygai ef yn hollol wrthwyneb i fel yr ymddygodd
ei frodyr raewn gallu. Diammheuol y gwnelai. Y roae yn fifaith

h}'nod y bodola bob araser ddosparth o ddynion a fedrant drefnu

pethau yn ddiderfyn well nag y gwna y rhai hyny ag y sydd

mewn swydd. Ac y mae yn fifaith ganlynol fod y trefnwyr

hyfedr hyn bob araser allan o swydd. Ond nid y rhai hyn ydynt

y drygau gfwaetbaf. Mae y grwgnacbwyr ytna yn dinystrio.

hyder, a phan ddistrywir ymddiriediad palla yr undeb ymdrech,

mewn gradd gyfatebol, ac fel byn tyf y drwg yn ddyfnach ac

eangacb, Ni byddai y tu alian i'r gwir^ddywedyd, fod dylanwad

un grwgnachwT a'i duedd i wneyd mwy ddengwaith, o niwed nag^

ydyw y cyfeiliornad mewn ba?n^ a wneir yn esgus. tros. rwgnach,,

achaniatau fod ynddo y cyfryw gyfeiliornad.

Yn lie eenfigenu wrtb frawd, n§u ymfoddhau mewn athrodi ar

ei draul, llawer addercbocach a fvddai ceisio ei lesoli,. trwy gyd-

lawenbau ag ef yn ei lwyddiant, a chydyrjadeinjlo ag ef yn'ei

ffaeledd. Byddai y fath agwedd ddengmil o weitbiau yn well na

rhoddi ffordd i deimladau cen6genllyd, ac i o&rni a dififyg ym-

ddiried canlynol o hyny. Dylid gwarchod yn erbyn y pethau

hyn gyda phob dyfalwcb. Dylai dysgwyliadau a hawddfyd ein,

brawd fod an anwylaidd genym ni, dylid gofalu am, beidio.

gwneyd unrhyw beth i*w haaafu, a dylid bob amser wrthwyneba

unrhyw deimladau a genfigen a ddichon godi yn ein monwesau -

t

oblegid,"a flaen cenfigen pwy a saif ?'' Pan ganfyddom ys-

bryd o'r rhywogaetfi yma, dylem yn uniongyrchol ei ddodi o dan

ein traed.

Pan yr achoso- Uwyddiant brawd i genfigen godi yn raonwes-

sant, byddai yn burion iddo chwilio ei hun, a dwyn ei feddwl i

siriol ymddarostwng igyfyngder cyfatebol ac uniongyrchol. Os.

gall ef wneyd hyn, ni bydd ef mewn cymmaint perygl oddi-

wrthgen6j;en ynddo ei hunan Eithr os ua symudir ei deimlad-

au cenfigenllyd gan. J dull yna, efe a all ymdrechu gwneyd

rhvw ddaioni pendant i'w frawd llwyddiannus, gan fod yn ben-

derfynol i siarad yn dda am dano, ac felly barhau mewn gwneyd

daioni, hyd nes i feddyliau daj.gweith.rediad.au da
3 % theitaUdai*,

da ennUl y fuddugoliaeth*
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gereti p $aint,

DYDD SADWRN, MAWRTH 11, 1354.

Dvwenydd genym allu difyru ein darlfcnwyr, yng-hyd a holl

ewyllysvryr da i grefydd Crist, drwy udganiad wythnosol ein-

Hudg^rn, yn dynodi ei buddugoliaethau campus;—ein llais y
tro hwn hefyd yw,—yn mlaen, yn mlaen, gyd-filwyr i'r frwydr;.

—yn mlaen mae ein Hudgorn etto yn galw; yn mlaen, ebe Iks

» ddewr filwyr Iesu sydd ar y maes yn ennill tir o gam i gain

yn mhob cwr o'r byd. Yn mlaen mae y Brenin eihunan! yn

mlaen fyddo arwyddair yr oil a ddysgwyliant gydag Ef deyrn-

asu! Er echrysloned rhuthr yr wrthblaid — er eu rhif; le, pe

deuent fel cenfaint o wlad annwn, y mae mwy o'n plaid, a

buddugoliaeth yn ddiammheuol. Tra y mae son am ryfeloedd,.

trwst arfau, a Ueisiad udgyrn pob gwlad, yn galw ei thrigolion i

ryfel dur, pylor, a phlwm; a thra y britha y banerau eu llygaid

wrth arwain eu miloedd yn mlaen, a thra y darperir i waghau

ein byd o'i drigolion; anamserol yw i filwyr Iesu hepian na

digaloni : eu hannog, eu cymhett, eu symbyle i fwy diwyd-

rwydd a ddylai yr holl Seithiau cythryblus hyn ei wneyd.

Arfau milwriaeth y Saint nid ydynt gnawdol. ond ysbrydol

a nerthol trwy arddeliad eu Duw, i wneyd pob oampwaith a

ddymunant. Arfau y byd i ddinystrio eu gilydd, angeuol yd-

ynt; eu harfau yn erbyn teyrnas ein Duw, anwireddau y'nt, wedi

eu plethu, eu gwau, a'u clymu yn areithiau, caneuon, traeth-

odau, ac yn mhob dull a allant ddyfeisio
; ae bob twr ergyd-

iant eu saethau; ond, rhyfedd mor ddirym! Tra i'w gwrth-

sefyll, pe Honed byd o honynt. a phob un yn Goliath, fel Daf-

ydd a'i ffon dafl, y Saint, yn galono;.? a ant, wedi ymwisgo a

tharian y wir ffydd—helm yr iachawdwriaeth fawr, -cleddyf

dau finiog yr Ysbryd Hollalluog. Tra yn ffyddiog filwrio. o.

blaid ei deyrnas. Ef, nid oes a'u lluddias ; er y

—

Geilw
v
r gelyn am ei athrod,

Gaiwed ef, ac am ei dan
5,
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Tra mae Brenin nef yn galw,

Bhaid i'r Sant yw myn'd yn mla'n.

Tra yn byw eu crefydd, anflfaeledig ydynt ; tra na all eu geV-

ynion edliw iddynt eu pechodau eu hunain, yn ofer yr edliwiant

bob pcth arall. Yr hwn sydd yn caru gweled llwyddiant em
crefydd, dangosa hyny po fwyaf yr ymdrecha i gael gan ei

phroffeswyr gydymffurfio a'i gofyniadau dwyfol hi. Ei ffydd-

lon ufyddion yn unig a lesolir ganldi, tra ei phroffeswyr an-

ufydd, hi a'u condemnia. Nid lliosogrwydd nifer, ond lliosog-

rwydd gweithredoedd da— nid pa nifer a fedyddiwyd yn unig,

ond pa nifer a ennilhvyd i gadw holl gyfraith Duw, yw testun

ein hymffrost parhaus
;
y-sawl ni wnant yr olaf, nid oes gan-

ddynt bawl i, ac o ganlyniad, na fydded iddynt aelodaeth

ddim hwy nag y profant hyny. Tra y llawenhawn yn fawr yn

nyehweliad y cyfrgolledig ag ydynt wrth y degau yn dyfod

raewn rhai manau, etto niwy llawen genym weled argoelion o'u

hyraroad i ryngu bodd Duw trwy eu duwioldeb:—tra y dym-

unem argraffu y pwysigrwydd o achub pob enaid a ddymuna
aehub ei bun, ar feddyliau y Llywyddion yn enwedigol; etto, ni

fynera iddynt anghdno cyfiawnder Duw, nac i adael i'w reolau

dyscyblaethol Ef gael eu satb.ru o dan eu traed. Mae pender*

fyniad Llywyddion y Gynnadledd hon
;

i ymweled a'r holl rax

llesg o dan eu gofal, a'u gosod yn ddiesgusy naill ffordd neu y
Hall, erbyn y Gymmanfa nesaf, yn ganmoladwy ac yn deilwng

o efelyehiad. Chwyner y eangenau, nid cyn ond mor fuan ag y
gwybyddir eu bod uxdi cwbl farw, ac na fynant ymfywhau:

ac felly, bydd gwlith bendith y nefoedd yn gawodydd mwyn-
eiddiol yn gwyrddlasu ein pren dwyfol, a'i addasu i ddwyn

:ffrwythau mor anfarwdl ageiddo "Pren y Bywyd."

Newydutox Cartiiefol.—Dwyreiniol Morganwg—Dydd-

orol yr ystyria ein cyd-weision yn y winllan, y newyddion a'r

penderfyniad a ddarllenir yn hanes y " Cynghor Cynnadleddol"

yn Merthyr, yn y rhifyn hwn, ac hyderwn y gellir dweyd yn

gyffelyb am bob Cynnadledd cyn hir. Mawr a diwyd yw
{lafur ein cym7nodol Gynghorydd Daniels, i gymmodi a byw-

iogi yn y Gynnadledd hon; mawr rwymau sydd ar y Saint i

ddiolch i Dduw am fendithio ei ymdrechiadau diflino, —mwy-

gwjx) nerth a gaffo efe, a'n hanwyl gyd-weithwyr ereill: .gwir
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awydd calon y rhai yw llesiant pawb, a llwyddiant gwaith y
<5waredwr.

Ci'N. Caerfyrddin.—Ysgrifena y Llywydd eu bod hwy oil

yn unfrydol i wneyd eu goreu i gario gwaith Duw yn ralaen

;

a bod y fath fawr syched arnynt i fwynhau mwy o effeithiau

melysaidd eu crefydd, fel y cydunasant i ymprydio a dyfal

weddio, heblaw byw yn deilwng o'u galwedigaeth nefol i'r

dyben hyny, ac i fwynhau mwy o'r doniau ysbrydol yn eu

plith. Y Cyfranwr grasol a'udiwallo;—efelycher hwynt ; ac

oddiar sail ei gyfraniad o'r doniau nefo aidd i amryw gangenau

ereill, fel tal am y cyfFelyb daerineb, calonogwn y Saint

obeithio yn ffyddiog am y cyffelyb fendithion.

Penfro Ddeheuol.—Bu Cymmanfa y Gynnadledd hon 3'n

Monkton, Chwefror 19. Cafwyd y cynnrychioliad fel y can-

lyn:—Rhif y Cangenau, 13 ; Hen. 28 ; Off. 6 ; .4 th. 6 ; Diac.

8; Aeloku, 150.—Cyfanrif, 228. Bed. 6 ; Ymf. 7. Da gen-

ym ddeall drwy lythyr y Llywydd Price, fod y fath unileb,

cariad, a llawenydd yn inhlith y Saint, ac hyderwn y bydd eu

hufydd-dod i'r cynghorion a'r ddysgeidiaeth a gawsant, gyn-

nyddu eu teimladau dedwyddol, ac y cyd-weithiant oil i fyned

.a thraethodau oddiaragylch, fel eu dysgwyd, ac hyderwn y
cawn syhv buan a theilwng holl Lywyddion Gynnadleddau

drwy y I ywysogaeth, at y flbrdd ragorol hon o ledaenu yr

" argraffedig air."

'

Gwtkedd.—Ysgrifena 3 r Henuriad Jeremy, o Landdoged,

Chwefror '25, lawer newyddion da am lwyddiant yr efengyl

—amryw fedyddiadau inewn gwahanol fanau, ac Ysbryd yr

Arglwydd yn nerthol weithio yn y Saint i dduwioldeb, ac yn y
Cymmaufaoedd yn neillduol, i orfoleddu yn eu breintiau;—
addunedau ami, ac argoelion gobeithiol am y tymmor dyfodol.

Y Taliadau am Lvfrau.- Na phared ymdrechiadau teilwng

y Llywyddion o barthed i adfy wiad y Saint, na lledaeniad yr

efengyl, na dim arall, iddynt esgeuluso nac anghofio talu am y
Uyfrau yn hollol. Nid oeddem yn meddwl hyd yn hyn y

buasai cisieu dweyd wrthynt fod argraffu llyfrau yn costio

arian ! credasorn yn y misoedd mynedol y buasent yn cofio

•wrth weled rhifynau o'r Udgorn yn dyfod allan heb

ddangosiad o ddcrbyniad ceiniog o arian o unrhyw fan yn j
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eyfamser; do, credasom y buasai gweled cyn lleied o dderbyri-'

iadau yn y rhifynau ereill, ac yn enwedig dan yr ystyriaeth mai

dechreu gorchwyl costfawr, o dan anfantesion mawrion yr y'm,

yn ddigon i gywilyddio pawb ag y pertliyna. i sylwi mwy ar y
gwall hwn ac i'w ivella beb hyn o awgrymiad; eithr wedi

dyoddef dyhyd, gwelwn ein siomi. Yngwyneb yr ystyriaeth

o'r hen ddyled sydd yn sefyll ar y rawyrif o'r Cynnadleddau er

y llynedd, ac yn ol fel y dechreuir eleni, oni arsrwyda rhai

rhag gweled eu dyledion yn ngoleu haul cyn diwedd y flvrydd-

yn. Yn awr yw'r amser i'w wylied ynte, cyn yr elo yn anfedd-

yginiaethol, nag yn faich. Yngwyneb y gyfraith sefydlog, sef

" nad yw y llyfrau i'w gwerthu ond am arian parod,'' methwn

a dirnad yn mha Fank y cedwir yr arian llyfrau, a ddylent

dreiglo ffordd hyn bellach ! Ni wyddom am neb o Fenni i Fon

sydd a mwy o'u hanghen, nac yn deilyngach o honynt nag y'm

ni fach! Frodyr, beti: yw'r mater? pahain na ddo'nt? Beth

meddwch yngwyneb y ffaith y fod gwerth yn agos i £70 wedi

myned o'r Swyddfa hon eleni, heb ond tuag £20 o arian wedi

cael eu talu am danynt o Gymru i gyd!! Mae hyn yn ddiffyg-

iol o tua £50 mewn dau fls! Yn ol hyn cynnyddai y ddyled

am lyfrau tua £500 e>-byn diwedd y flwyddyn hon ! Gato pawb,

ymswyner rhag y meddylddrych 1

CYNGHOR CYNNADLEDDOL.

NosFawrih, Chwefror 12, 1854/

LlVwyodwvd, gan y LlywydJ D. J«nes; ac wedi canu Hymn,
gweddiodd yr Henuriad Daniel Daniels.

Y Llvwydd, wedi iddo grybwyll am y teirnladau dymunol a

roddai hyfrydwch iddo pan yn cyfarfod a brodyr a chyd swydd-

Oiiimi mewn" Cynghor, a dywedyd fod ymadroddion y brodyr a'r

nffeiriadaeth ganddynt, wrth amlygu eu teimladau mewn cyfar-

fodydd o'r natur yma, yn rhagori ar a geir mewn un man arall, a

alwodd ar Lywyddion y gwahanol Gangenau i fynegi ansawdd eu

sefyllfaoedd, gan obeithio y bod yr oil a ddaeihant ynghyd yn
teimlo pwysigrwydd gwaith yr Arglwydd.

Cangen Merthyr. Henuriad Thomas Rees, a hysbysai fod y
Gangen hon ar gynnydd a gwelliant mewn pob ystyriaeth ; dych-

welodd 22, a bedyddiwyd un, er amser y cynghor blaenorol ; a

cheir braidd yr oil o'r aelodau mewn teimladau daionus.

Georgetown. Henuriad Thomas Evans, a fynegodd fod adfyw-
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i&A yma; ac at y rhai a ddychwelasant yn flaenorol, ddarfod

i un swyddog, a 17 aelodau ddychwelyd er y cynghor cyn hwn
;

mawr yw ei lawewydd ef, fel yr oil yn y cyfarfod, yn herwvdd yr

argoelion dymunol sydd o lwyddiant ar y gwaith o achub

eneidiau anfarwol.

Ffy?wn Tydfil. Henuriad David John, a deimlai yn Jlawen am
fod, oddigerth un neu ddau, yr oil mewn undeb cariad a cbyd-

weithrediad. Dychwelodd rhai yn ol yma.

Ynysgau. Henuriad John Andrews, a ddywedai fod yr oil o'r

Saint a'r swyddogion mewn ysbryd rhagorol, ac yn dyfod i'r cyf

arfodydd yn llawer lliosocach a chyssonach nag y buont arfero)

adyfoder ys gryn amser ; y bod hefyd amryw ddyeithriaid yn

rboddi eu presennoldeb ynghyfarfodydd y Saint, megys ag yn y

cyfarfodvdd pregethu.
"
Cefn-coed-cymmer. Henuriad Edward Williams, a deimlai yn

siriol, am fod y swyddogion a'r Saint yn byw mor agos i'w lie
;

dycbwelodd 3, er y cynghor o'r bluen, ac yr oedd un i gael ei

fedyddio y noswaith bono.

Pendaren.— Henuriad David Morgan, oedd fel y brodyr ol!,yn

llawenbau o herwydd yr arwyddion daionus a geir yn y gangen

hon ; mae y llesg yn ymgryfhau, y Saint yn eu lie, a'r doniau

ysbrydol ganddynt i'w mwynhau,
Gwernllwyn — Henuriad Evan Thomas, a ddywedai fod 2 wedi

eu badferyd, y swyddogion sydd yn eu He ydynt dda hynod, a'r

oil mewn undeb bywiog a serchog.

Dowlais.—Hennriad Thomes Davies, a deimlai yn lion o her-

wydd yr adfywiad Sydd trwy ydosparthiadau, ac oblegid yr un-

deb brawdol sy rhwng y Saint.

Rhumney Cymraeg.—Hen uriadThom as Paynter, a hysbysai eu

bod yn hyfryd yno.

Twyn Carno.— Henuriad Jeremiah Price, mao yr oil yn eu lie,

a phregethir allan yn ddiwyd.

Rhumney Saesneg—Henuriad George Adams, mae yma undeb

cariad a bedyddiwyd un, er y cynghor blaenorol.

Troedyrhiw.— Henuriad Thomas Owen,y swyddogion a'r Saint

yn eu lie oil, cyfarl'odydd hyfryd, argoelion amlwg o lwyddiant,

a 7 wedi eu badferu er y cyngor o'r blaen a fu yma.

Y Llywydd D. Jones.— Diammheuol fod y newyddion yn enyn

llawenydd yn mbawb o honom. Mae ynwyf flys troi yn bryd-

ydd, neu wella gwaith ben brydydd, fel hyn :
—

" Son am wella glvwir yma,
Son am wella glywirdraw,

—

Son am wella fydd yn mhobman,
Fel yn Merthyr maes o law."

Ac, oud cael pob peth i'w le yma, gellir dysgwyl am adfywiad ac

adferiad trwy Gymru oil yn fuan ; mae llawer yn ymddibynu ar

,ein buchedd a'n diwydrwydd ni, tuag at ddwyn adferiad cyffreci*

inol oddiamg}lch ; eilhr i Ddu.w y byddo yr boll ddioleh am y
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Aaioni mawr a wnaetb Ef ynotn a thrwyddom eisioes. Mae llawer
o le i ni weithio, a bydded i ni gydymdrechu aiii Iwyddiant yn>
yr araaer dytbdol : ac i'r dyben hyny, gofalwn am i ni, bob un-

droi yn ei gylch ei hunan, gan feddiannu caiiad. undeb, a chyd-
weithrediad o lwyr fryd calon.

Ymegniwn aui gael y cangenau oil i'w lie; ar, ond i ni gael yr
holl swyddogion a Saint i'w lie, bydd genym fan addas i'r byd
ddyfod i fewn iddo. Ein mawr ym Irech a fyddo am irael i mewn
y rbai sydd wedi earned allan

; y mae ganddynt fwy cyfrifoldeb

i'w ateb, na y rhai na ddeibvniasaut y rhodd nefol; ac o ganlyn-
iad, dylem deimlo yn ddwysach o'u herwydd, mewn cyferbyniad i

ecbryslonrwydd eu sefyllf'a.

Ymegniwu hefyd, mewn cyssy'.ltiad a'r gwahanol gasyliadau
sydd eisoes wedi eu gosod ger ein bron.

Yr ydym am gael cylch pregethu, ac y mae angen swyddogion
i'w lenwi. Na adasver lie i rwgnach drny i'r llywyddion cangen-
au gymraeryd i lytiy yr arnser a dd v lid ei roddii'r brodyr yn y.

cylch i siarad
; ymdrecher a>n ganiatau cydeustra i'r brodyr.

Yma, arwyddodd 3' brodyr yn unfrydol eu boddloiVrwydd i fyn-

ed i'r cyl«h pregethu,

Dywedai y Llywydd yn mhellach, fod y llywodraeth wladol,.

tra yn euro i fyuy am wirfoddiaid i'r fyddin a thrayn danfon mi ?
-

wyr i ryfel, yn gofalu hefyd am warchodwyr cartrefol j ac mai yn
yr un modd y dylem ninn.au, osod y Dysgawdwyr a'r Diaconiaid,

i edrych ar ol y cangenau eglwysig, tra yr Henuriaid allan

yn pregethu, oddigerlh yr Henuriaid a fyddont gartref o herwydd
eu henaint a'u tnethiautrwydd. Fel y mae uewid ymborth yn
lies i gyrflF, felly y bydd newid doniau swyddogion i feddyliau

dynion : ac ond i ni fyned allan wedi ein gwisgo yn holl arfog-

aeth Duw,troir y fuddugoliaeth i ni yn sicr. Eithr rhag bod un
dyryswch, gwell i naill a'i llywydd, neu ynte G\nghor\vr, yn
mhob cangen gael ei ryddhau o'r cylch pregethu, ac aros gartref

i gadw pob peth mewn trefn.

ARWYDDION YR AM SERA U.

Parhau i guro i fyny am wyr i'r fyddin, a chofrestru morwyr i'r

llvnges sydd trwy y deyrnas gyfunol. Cychwynodd amryw gat-

rodau o arfogion eisioes tua Twrci, ynghanol bonllefau trigolion

Llundain, a llawen floedd pobl y lleoedd ereill yr ymdeithiasant
trwyddynt. Bydd oddeutu 20 000 o wyr wedi eu danfon i faes y
lladdfa, erbyn canol y mis presennol ; a thybir na bydd ond
brwydro trwyadl ar dir a dwfr y pryd hyny. Teithiodd milwyr
trwy Ferthyr, i gymmeryd lie y rhai a fordwyid Penfro i'r rhy-

fel,—Cododd y Frenines, Tywysog Cymru, a'r Ty wysog Albeit yn
foreu, i weled catrodau yn myned heibio y Palas yn Llundain; a
mawr y canu a'r bloeddio yr oedd y lluoedd gwerinol, tra offeryn-

au cerdd y milwyr yn gogleisio clustiau y torfaoedd llawen.
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A'mgauir Riv-ssia i mewn gyda muriau o ddar anghenol. Unodd
Austria a Prwssia yn ei herbyn. Enfyn Lloeg r 50, a Ffrainc 39
o longau rhyfel i'w g» rthwvebu ; a dyna lynges na welwyd erioed

o'r blaen ei chyffelyb. B iddir, gan gyffroad y llawenydJ, bot>

rneddw] am nifer y lladdedigion a fvdd yn gordui maes-
ydd cyfandir E»rop—Torcalonus a fydd y gwragedd a'r plant a

aduwir yn ol, gan y milwyr a'r morwyr, i fyw ar drugaredd y
wlad Tra y llvncir lleo^dd gan ddaeirgryn, a thra yr ysgly f-

ae'hir bywydau lawer gan glefydau, llyncir hefyd bob meddwl
gan y brwdfrydedd sydd yn rahlaid y rhyfelgyrch presennol.

—

Terfysglvd yw y llywodraeth babaidd, dyryslyd by.nod yw y byd
dwyreiniol drwyddo ol], ac Did yw y byd gorllewinol nemavvr
well. Lleddir 40 yoh y dydd yn lluniaeth-dy Plymouth, a degau
o anifeiliaid, yn ddyddiol, mewn porthladdoedd ereill at borthi y-

]lynges^\yr; ac er y dvsgwylir gweled muriau coed a cherryg

Rwrsia yn ysgvrion, rhwng Lloegr a Ffrainc, teirolir y drudan-

iaeth a achoswyd gan y cythrwfl trwy holl wledyid E-vrop; a-

dirwasgir y tlodion yn arswydus gan eisiau bwyd. Pwy, wrth

feddw] am y Saint yn Utah, na ddywedai mewn gweldi, " Gwyn..

an byd preswylwyr dy dy, yn wastad y'th foliannant."

CARU Y GWIR.

Wvf hoff o'r dydd,— fel yr heulwen sydd
Yn euro eiliau'r wawr,

Tra'r ffrydiau glan, gvda'r adar man,
Yd sio'r biyniau 'nawr;

Ond hoffnch fyrdd—na'r dydd yn ei urdd,.

Neu sain y ffrydlif glir,

Neu gathlau cu yr asgellog lu

Yw caru— caru'r Gwir.

Wvf hoff o'r nawn—pan yn hafaidd iawn,.

I rodio'r tewfrig lwyn,

Pun blo lau'r fro, j
rn rhoi sawyr fo

Ar edyn awel fwyn
;

Ond gwell o hyd, nag yw'r hafaidd bryd,

Neu lwyn yn gwychu'r Sir.

Neu sawyr gardd yn ei hamwisg hardd,
Yw caru— caru'r Gwrn.

Wyf hoff o'r hwyr, gyda'i lloer gan Iwyr,

A'r blodau'n yfed gwlith,

With bistyll s&rth, ar y clogwyn certh,

A'r ser trwy'r nef yn frith
;

Ond canrni! gwell, pan yn nhref neu'n mhel],.

Na thegwch nen a thir,

Tra'r galon hon yn dwymn yn fy mron,
Yw caru—caru'r Gwir. Robyn Ddu Eryri.
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AMRYWIAETHAU, &C.

Newydd ddtfod o'r Wasg!—"Pwy yw Dew Y SAilif-,
M

yn 24 tudaJen, i'w werthu am dair ceiniog :—rhoddir yr elW
arferol i Ddosparthwyr a alwant am danynt yn fuan!

l|jg* Y modd i gyfarwyddo llythyrau i ddyffrynoedd y myh»
yddoedd yw, ysgrifenu enw y person ar wyneb y llythyr, aC
enw y dref, y ddinas, neu y sefydliad y mae, os gwyddis, yn
nghyd a Great Salt Lake City, Utah Territory, U. S. America ; A
digon hyny, os digcn rhywt'aint er eu harwain yno. Cyhoeddif
enwau y personau na alwant am eu llythyrau, yn y Newydd*
iadur, yr hwn sydd yn myned i'r holl sefydliadau ; fel, os nad
ydynt yn y ddinas, y gwelant ac yr anfonant am eu llythyrau
i'r man y maent. Pris y llythyrau o dan hanner \vns yw swllti

(ggT Dymuna y Llywydd John "Price, hysbysu fod dyn o'r"

. enw Thomas Rogers, perthynol gynt i Gynnadlead Penfro Dde-
heuol, wedi cael ei esgymmuno o'r eglw)'S.

Rhybuddier y Llywyddion drwyyr esiampl hon rhag ymddir-
ied arian perthynol i'r Gymdeithas Ymfudol heb ddigonol feich-

iau; ae ymoeheled y Saint rhag ymollwng i drachwantu yr
angeu melyn a berthyn i ereill, rhag eu marw hwy o'r clefyd

melyn.

(gg* Dymuna Uafydd Rees, Llywydd Penfro Ogleddol, hys-
bysu drwy yr Udgorn eu bod hwythau wedi esgymmuno dyn
o'r enw Thomas Owens, Haicker, o'r eglwys, o herwydd rhedeg i

ddyled ,eu gymmydogion, a chilio yn ddiarwybod i'r rhai

oedd yn ei ofyn. Hyderwn na adewir anghyfiawnion yn
un man i warthruddo crefydd Crist yn hir, os nad edifarhant a
gwneuthur cyfiawnder a'r byd ac a phawb.

^iT Cynnelir CymmanfaDdwyr. Morganwg, yn Mertbyr, Sul
a Llun y 26 a'r 27 o Fawrth. Cyhoeddir y lleill yn ein nesaf.

Derbyniwyd am Lyfrau o Cuwep. 21 hyd Mawrth 6,-—

Dwyreiniol Morganwg, £2 2s 6.

CYNNWYSIAD. ruu .

Y Dirywiart Ansliristaidd I4(J

Cais i ddeongli y L>daiiiine« i> Siarad Playt 153
Ceufiaen < 154

Golygyddiaeth— Meayilriinn Carueful— Dwyreiniol Morijaiiwa — Cynnad-
ledd Caerfvnidiii— PentVo Ddeheiicd—Gwyiiedd. Y Taliadau am
Lyfrau 157

Cynglior Cyntiadk'ddol 16ft

Arwyddion yr Amserau 162
Cam y Givir , 133
Auuywiaclliati &C 164

MERTHYK-TYDPIL:
IB&BAFtH'VD i CHVflOElBVlVD ISAV D. JONES, N CMSTIE ST R
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Ehif. 11.] MAWRTH IS, 1354. £Cre. VII.

ENLLIB, ENLLIBIO, A'R ENLL1BIWR.

O bob llysnafedd a ddyHfa oddiar flaen y tafod dynol, nid oes

mwy cyfartalwch o wenwyn mewn dim nag sydd mewn enllib;

fel dyferinion o saig gwasgedig ffrwyth y "pren upas" angeuol,

—fel defnytiau glasaidd lysnafedd oddiar dafod y wyber yw ; ac

fel sawyr pla ei haroglir gan fyd. O bob defnydd a wneir o

unrhyw dafod, dyn na benyw, anifel nac ymlusgiad, pysg nac

ehediaid, seraph na diafol; heriwn yr oil iV gamddefnyddio i

fwy niwed nag wrth enllibio! Ni chaed enllib erioed ond o

erchy'll bwll, caton hell, yr olaf a'r blaenaf: o ganlyniad, rhaid

mai y diafol yw awdwr enllib, efe yw gweithiwr y nwyf, a'i

was iselaf wasaidd yw yr enllib-Wr. Enllibodd Lusifer ei Dad
a'i cenedlodd ; enllibodd fab henaf ei fam, a dau o bob tri o'i

frodyr drwy yr boll deulu o leiaf, os nad pob un yn ei dro: yn

enllibwyr dysga ei holl blant ; ar i fyny grisiau enllib, dena

hwynt i binaclau gweniaith ar gost eu gilydd ; ac, enllib eu

gwisg freiniol, addaua iddynt deyrnasu ar, a llywodra'ethu

trwy enllib, bob un ei fyd fel y teyrnasa yntau—tad yr enllib-

wyr, ar y byd enllibaidd hwn ! Tra mewn ufydd-dod i arch eu

tad, ac enllib yfatchen, enllibio y gwreichion, y gosoda yr en-

llibwyr y byd yn golcierth o dan eu traed, wrth oleu eu fflamau

gweled plant y goleuni ei annedwyddol effeithiau: gryddfanau

ei druenus drancedigion hunan-ddinystriol a arswydo bob un o

ddedwydd " deulu y caru,"—y rhai a ddysgwyliant gyda'u

gilydd byth deyrnasu mewn cariad a hedd, rhag chwarae ag
1

1

[pbis \g.
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enllib mwy, nag a cholyu angeu ; ond yinswyno rliagddo, K.I

rhag pyrth rnarwolaeth.

Gan fod enllib fnor beryglus, enllibio mor niweidiol i bawb, a

da i ddim, i neb un amser, na than unrhyw amgylehiad ; a

ehan fod y Saint ynghanol byd sydd yn fyvr o enllibwyr, ac yn

marw, yn foesol, dan effeithiau enllib, nid anfuddiol fyddai i ni

helaethu tipyn o'n teimladau ar y testua hwn; nid cymmaint

am a wyddom o-'i anghen presennol, ag i fod yn ocheliud rhag

byth roi lie i'r fath anghenfil tafod-fforchog a hwn yn eu plith.

Er mor gyffredinol yw yr arferiad hwn yn y byd, ni cheir

nemawr mewn unrhyw gylch, yn neillduol y crefyddol a'r ueh-

elradd, a'i cyfiawnha; ond o'r ochr arall, anmhoblogaidd yw yr

enllibwr a'r enllibwraig gan bawb braidd. Nid oes nemawr a

hoffa gwmniaeth— a greda air, nag a ymddirieda ei gymmer-
iad i'r enllibwr;, gochelir rhagddynt a diflasir ar eu decs cyn

hir, gan bob un a iawn brisia ei gymmeriad ei hun; " y ci a

ddwg asgwrn a'i caria hefyd," ebe hen ddiareb; felly y neb a

ddwg enllib a enlliba y gwrandawwr enllib yn ei dro. Cywion

y colomenod weithmu a grwydrant yn mhell, ond dyehwelant

adref i glwydo yn y nos fynychaf ;, felly y " clees" ar ben y
eleciwr. Mor hawdd ag y dilynir llwybr y folwaden wrth y
llysnafedd a edy ar ei hoi, yr adwaenir lie y bu eleciwr wrth

yr etfaith gaa a adawa ar bob teulu lie yr elol

Anfynych y ceir enllibwr heb fod yn ragrithiwr hefyd;. o

herwydd, tra a'i dafod blaen llymog y trywana enw da ei

gymmydog, liaera nad yw yn bwriadu ei niweidio, ond fod yn

ddrwg ganddo drosto fe neu hi; ac am beidio dweyd y gyfrin-

ach wrth neb er dim,; gwyr yr enllibwr mai dyna y ffordd

gyflymaf i'w ledaenu. Mae liyn yn chwanegu rhagrith at en>-

llib, a chelwydd at ragrith, ac yn dangos naill ai Ifolineb yn-

ddo ei hun, neu sarhad ar synwyrau y gwrandawwr wrth

geisio ganddo gredu y fath anhygoeledd.

Gan fod enllib yn lysieuyn mor angeuol yn jighrochan cawl y
byd, pwy na chanfydda ei anghyfaddasrwydd i gylla nag i

chwaeth teulu Duw? Deallwh wrth yr hanesyddiaeth eglwys-

ig yn yr oesoedd mynedol, eu bod hwy o oes i oes wedi myn-

ych dreio y llysieuyn hwn yn eu cawl, a phob tro cwynenfe

rhag eu chwerwder. Yn amser Dafydd, yr oedd enllibwyr

i'w caelr a rhestrid hwynt yu mhlith y Uadron a'r godinebwyr,
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a mwy uiwekliol i'r cyhoedd na hyny. Haeddiannol o gosp

ddwyfol yr ystyriai efe yr hwn a agorai ei safn i ddrygioni, a'i

dafod i gyd-blethu dichell, " a ddywedai yn erbyn ei frawd, ac a

roddaieullib i fab ei fam." " Na rodia yn athrodwr yn mysg

dy bobl," ebe cyfraith Moses. Dywed y Salmydd mai y rhai

abreswyliant yn mynydd ei santeiddrwydd, fydd y rhai hyny
yn unig a fyddent " heb absennu a'u tafod, heb wneuthur

drwg i'w cymmydog, ac heb dderbyn enllib yn erbyn eu

cymmydog." Gan na welir derbyniwr enllib yn Seion Duw. pa

le yr ymguddia y rhoddwr enllib?

Nid oedd y llysieuyn ysgallog hwn wedi colli dim o'i bigau

na'i chwerder cyntefig yn uyddiau Pedr na Phaul: y blaenaf a'i

rhestrai yn mhlith llofruddiaeth, lladrad, a drwg-weithredoedd

echryslon; yr olaf a'i gosodai yn mhlith rhifres o arwyddion

dirywiad oddiwrth burdeb yr efengyl. Mae Iago hefyd wedi

cael iawn olwg ar effeithiau andwyol yr ysgallo enllib, debygid,
—" Od oes neb o honoch yn cyrnmeryd arno fod yn gret'yddol,"

ebe efe, " heb attal ei dafod, ond twyllo ei galon ei hun, ofer yw
crefydd hwnw." Hawddach oedd i'r llyw bychan droi v Hong
fwyaf yn nghanol y dymestl aruthrol—i'r march gwylltaf gael

ei orchfygu a ffrwyn fechan ; hawddach troi y byd a throsol,

nag oedd diffodd a holl ddyfroedd y moroodd, y tan a gynenai

tafod yr enllibwr : tan yw a osoda fyd yn wenfflam—troell yw
a faluria ddedwyddwch byd fel malu ewyn —a mwy aflywod-

raethol na gwylltaf-nwyd gwylltfilod gwylltaf mor na thir.

Nid rhyfedd yw condemniad y rhai hyn oil ar dafod yr enllib-

wr ; canys methasant hwy oil erioed a'i ddofi; eithr cyfaddef-

asant mai marworyn o'r golcierth anniffoddadwy o'r pwll

dihysbydd yw; pwy a'i cymmeradwya? Etto meddwn, nid yw
yr Arglwydd am i'r ysgallyn drwg hwn dyfu yn ei ardd yn
awr fwy na chynt, o herwydd dywed wrthym drwy Joseph y
Gweledydd,—' Na ddywed yn ddrwg am dy gymmydog, ac na
wna iddo ddim niwed * * * yr hwn a'i gwnelo ac nid

edifarhao a defiir allan." Nid oes neb a greda y bydd enllibio

yn y nefoedd, debygwn, os gwelir byth yr enllib- wr edifeiriol

yno ; canys torwyd yr holl enllibwyr allan oddiyno er ys llawer

dydd bellach; pa reswm, gan hyny, yw goddef yn eglwys

Dduw ar y ddaear, yr hyn na fydd byth yn addas i'r nefoedd,

ddim hwy nag y gwelir argoeUon edifeiriol? Hyderir na ad-
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ewir lie yn hir yn un gongl o eglwys Dduw i'r enllib-wf netfr

enllib- wraig anedifeiriol, os oes rhai yn lleclm ynddi hefyd.

Anhygoel i ni yw fod neb aoleuwyd gan Ysbryd y cariad hwnw
ddewisia yn hytraeh "guddio lliaws o bechodau," yn euog o

gynllunio anwireddau maleisus pwrpasol, i ddrygu cyrnmeriad

ei frodyr a chwiorydd anwyl; ie, anwyl blant diniwed Duw!
Pe felly, pa fodd y cyd fwytant ae y cyd yfant a hwynt wrth

fwrdd yr Arglwydd
;
yn yr hyn y mae barnedigaeth am

wneyd, ond lie y byddo undeb a chariad yn teyrnasu yn mhob
mynwes? Er fod pob c/ees i'w tadogi ar rywun, etto bawddiacb

credu mai amlach adroddwyr na dyfeiswyr y cyfryw : er hyny

nid yw yr olaf i'w gyfiawnhau am ledaenu enllib. Ni ehreda

rhai fod taenu y gwir yn enllibio; eithr ni wyddom wahaniaeth,

os creda yr enllibwr y peth am wir, ond gwaeth ef o'r ddau os

cyhoedda anwireddan gwybodus. Gwyr y Saint am ffordd

lawer gwell i ddiwygio dynion o'u ffaeleddau na chyhoeddi y
cyfryw i'r cyhoedd : dysga Duw ni, " o phecha dy frawd neu

dy chwaer yn dy erbyn, argyhoedda ef rhyngot ti ag ef ei bun -

f

os na wrandawa, eymmer arall gyda thi." Nid yw enllibio yr

enllibwr ond rboi tanwydd ar dan ; ni waa dan ddrwg byth un

da; eithr " gorchfyger ddrygioni trwy ddaioni." Efelyehwn

ein Meistr,— •' yr hWn pan ddifenwyd ni ddifenwodd drachefn."

Diau y tywyllir c-don y neb a ollynga ei dafod i adrodd enllib ;

a'i gwnelo, a golla ymddiried ei frodyr, cymmeriad difrycheu*

lyd pa rai a ddylai fod yn destun ymffrost gan wir ddyscyblion

lesu Grist. Os dolurir teimladau gan ereill, gwell o lawer yw
gwneyd fel ein eyfarwyddir gan ddyscybliaeth ein heglwys

mewn tiriondeb, nag ymollwiig i ddial trwy syrthio i'r un pwll.

Eithr dichon mwy o enllibio fod, o herwydd ymollyngiad i ar-

feriad lygredig, anystyriol, ac anfoueddigaidd y byd, a dweyd

er niwyn dweyd rhywbeth, a chynllunio enllib er dangos mwy
gwybodaeth nag ereill am eu eymmydogion a'u matterion; fe

ddylai y cyfryw ymdrechu dysgu a chofio y " Mormon Creed,"

sef, " i bob un i feindio ei fusness ei bun."

Os pecha brawd neu chwaer drwy enllibio neu un modd arall,

myned atynt mewn cariad ac addfwynder i'w hargyhoeddi, yw
dyledswydd y dyoddefydd ; os gwrandawant arno, efe ''a droes-

bechadur o gyfeiliorni ei ffordd, a waredodd enaid rhag angeu r

ac a guddiodd liaws o bechodau," pa rai, pe'd olrheiniasHdl
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Jiwynt o flaen brawdlysoedd eyhoeddus a fagasent fwy digas-

edd, yr hwn a chwiliasai am le i dd'ial: "ateb arafedd a ddettry

lid," cofier, eithr " gair garw a gyffry gynnen." Etto, ni raid i

neb oddef anghyfiawnder na chamgyhuddiad', canys os nad

edifarha y troseddwr, neu os nad -ellir ei argyhoeddi, eler a'r

athraw ato, a bydded ef yn dy&t dras yr eglwys; os efe ni

wrendy arno yntau. rhybuddier ef y dygir cybuddiad yn ei

erbyn yr amser penodol o flaen cynghor y gauges, a hysbyser

ef pa le y bydd, a gwahodder ef yno, a'i dystion os bydd rhai.

Da rhagorol yw pwyll gyda'r cyfryw -. ei adferiad fyddo gor-

.chestwaifch yr oil; eanye aid yw nemawr camp ei ddigio a'i

yru i fwy tywyllw-ch, ae et'allai allan o'r eglwys,—gallai crwt

wneyd hyny. Ackub, hdjfehvd, a llesoli fyddo ymgais y Saint

bob amser, meg3'.s y dymunenfc i ereill wneyd a hwy. Os

meddylia ei fod yn cael -cam yn y eyngbor hwnw, y mae

ganddo bawl i dreial o flaen llys y Gynnadledd, ac yna i'r prif

lys, ac oddiyao eyfarwyddir yn nwch, oe bydd yn ddoetbach

gwneyd felly. Gan byuy nid oes berygl i angbyfiawnder na

gorme«, nag enllib na -chas nychu neb os gwna yn iawn ei hun.

Dyma oedd, a dyma yw dyscyblaetli eglwys Iesu Grist, ebe

<ladguddiad»u i ni,— yr hwn a wnelo ryw ffordd arall a ddrwg-

dybir gan y Saint o fod yn angrhedadyn, yn ceieio gwella trefn

Duw, neu yu .ceis-io dial ar, yn lie eeisio lie i faddeu i'w frawd

aieu eliwaer. Md yw enllib y naill yn cyfiawnhau arall am

lenllibio, mwy nag y gwna dau gelwydd uu gwirionedd. Yra-

ocheler rhag enllib, yate, er dim.

E » L Ll B.

*' Ti eliyll 'lygadgoch J i b'le mae dy daita,

Yr awrhon i osod dy wenwyn ar waith?

Trugaredd anfono'i hangylion o'th flaen,

i ddweyd fod y dalaeth yn myned ar dan.

Y dager daufiniog wrth dy y stlys yn nghrog,

Er d'ynagais fw chuddio a welaf drwy'th glog;

Duw'n gymhortb i'r adyn raid odde'n ei fron,

Sjab wybod pwy'i brathodd effeithiau hyll boiu*
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Y DIRYWIAD ANGHRISTATDD-

GAN ROBYN DDU, ERYRI.

[Parbad o dud 153]

Gellir canfod, trwy hanesyddiaeth y diwygiad Allmaenaidd,

y rheswrn paham 3- daeth y Bibl i gael ei ystyried yn ddi

-

weddglo ar yr holl ddadguddiadau dwyfol: sef, gan mai yn

hysbys i'r bobl oedd, y bu doniau gwyrthiol yn Eglwys Crist, a

chan mai gwybodus i'r Pab, a'i fynachod, oedd eu hamddifad-

rwydd hwy eu hunain o'r cyfryw ddoniau, dychymmygwyd a

lluniwyd ifug bethau, scan eu galw yn wyrthiau : er engliraifft.

dodwyd delw ar groesbren uchel gydag yspwng llawn gwaed

meirn twll yn ei hystlys, a llinyn yn cyrhaedd o'r yspwrg liyd

i allor yr offeren; a thra y dorf ar ei gliniau yn llygadu ar y
ddelw. tynid yn y llinyn gan yr offeiriad, gwasgid felly yr ys-

pwng o fewn y twll ystlysog, dylifai y gwaed tros gorph yr

eilun, a'r bobl gan dybiad iddynt weled gwyrth, a goelient fod

yr eglwys apostolaidd yn parhau, ac yn derbyn dadguddiadau.

Rhoddwyd i'r mynacbod Agustaidd y fraint o wertliu llythyr-

au maddeuant i'r bobl, a dygai hyny elw mawr i'r frawdoliaeth

a plian y dygwyddodd i'r mynacbod Dominic gael y fraint

ennillfawr hono, yn He y lleill, digiodd yr Augustiaid yn af-

lawen, ac yn eu mysg ffyrnigwyd Martin Luther; a'r canlyniad

a fu i Luther, Melancthon, ac ereill o'r brodyr, fyned a dynoeths

twyll y ffug wyrthiau, gan ymddial ar y Pab trwy go.tt plaid

wrthryfelgar yn ei erbyn: a pban aeth y berw gwrthryfelgar

yn gryf. troes llawer o bobl yn anffyddwyr trwyadl, a haeras-

ant na bu y fath beth a gwyrth erioed; eithr ereill a gredent y

bu gwyrtbiau, au bod etto yn canlyn Luther. Parodd yr ym-

rafael yna, i Luther deimlo ei wendid; gan hyny, ymdrecbodd

i gael gan y pleidinu gredn y bu gwyrtbiau, ond mai eu hunig

ddyben oedd i ddecbreu a chyflawni y Llyfr, Bibl: a chan fod

y Llyfr wedi ei gyflawni. nad oes i'r fath beth a gwyrth gym-

meryd lie bytb mwy : a chan haeru, fel y Waldensiaid o'i flacn

sicrhaodd Luther i'w ganlynwyr nad allai neb fod yn gadwedig

neb y Bibl, yn ei feddiant, megysei unig reol ffydd a bucliedd

:

ac wedi cyfieithu ac esbonio darnau o'r Llyfrau, lledaenodd

hwy am arian yn mhlith y werin. Y canlyniad o hyny, a fu

i'r werinos ddarllen yr ysgrythyrau : ac fel yr oedd gwahan-
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iaeth yngraddau eu dealltwriaethau, ffurfiasant hefyd farnan

•gwahaniaethol; a phan adroddasant eu golygiadau i'w gilydd

buan y canfyddwyd na cheid nemor ddau yn cyttuno, oddi-

gehh yn y pwnc mawr o fod y Bibl yn derfyn ar bob dadgudd-

iad : eithr, y mae yn arnlwg, tra y naill ddosparth mor amddi-

fad a'r Hall o'r Ysbryd Glan, na aillent hwy oil yn amgen na

chyttuno a'n gilydd yn y pwnc newydd hwnw! Modd bynag

dechreuodd y bobl ddadleu yn ffyrnig am bynciau ereill : ynv

ranasant yn fan bleidiau yrarysongar, erlidiasartteu gilydd, yn

elyniaethus, a lladdwyd llaweroedd o bonynt raewn penboethni

cyfartal i wallgofrvvydd cythreulig : ac o ganly triad hawdd y

gwelir yma nad cymmaint y gwelliant diwygiadol, ag y ddych-

ymmyg y rhai na ddarllenasant ei hanes: eithr Pr llygredd a

barodd golli y doniau gwyrthiol, ymwreiddio er ys blynydd

oedd cyn byny, byd nes mai gormod gorchwyl i fraich Lutlier

oedd gallu ei symud. Gwelir hefyd yn eglur, mai yr.Arghvydd

•-oedd yn meithrin yr egiwys, trwy ei weision, yn mydd goleu y

-dadguddiadau; ond y bod rhyw lawer yn ei photftlii yn nos y

diffaethwch; eithr y daw etto amser, na bydd ond un Ar-

glwyrid, a'i enw yn un, yn myddin fawreddog y Saint.

Yngoleuni y dadgraddiad, estynai y nefqedd gynihorth i'r

egiwys dan erlidigaetfi; ond yn nhywyllwch y dirywiad, y

ddaear a gynnorthwyodd y wraig yngwyneb chwythiad afon

danllyd y sarph ar ei hoi. Bu Duw, yn llywodraetlni dynion

trwy gyfrasth yr egiwys; ond daeth dyn i lywodraethu yr

•egiwys trwy «yfraith y byd ; ac y mae Duw, yn yr oes hon, yn

•dychwelyd i'w le a'i etifeddiaeth ei hun. Pan oedd gan Dduw

'lywodraeth yn yr egiwys, yspeiliwyd yr Aifft, darostyngwyd Og

;a Bashan, ymaflwyd ynghonglau Moab, etifeddwyd Palestine

a gorfodwyd lluoedd y cenedloedd i gilio ac i ffoi; wedi dyfod

llywodraeth brenin annuwiol i'r egiwys, difawyd ei chryfder,

pallodd y dadguddiadau, llygrwyd ei hathrawiaethau, halog-

wyd ei llestri, Uaddwyd ei gwrolion a daeth y genedl Iudd-

ewig yn orweddog dan wadnau traed y rhai dienwaededig a

ch\rff ei phlant yn feddiannol gan lengau o gythreuliaid. Ond

yn nydd Crist, ymwelodd Duw a'i bobl. megys a chodiad haul

o'r uchelder, wedi nos hirfaith a niwliog; a thra yr Ysl>ryd

<51an. yn yr egiwys, a'r Apostolion yn fyw, yr oedd llais

gi<-eddi yn siglo earchardy. a phin ysgrifenu Paul yn awcb-
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lymach na chleddyf Ceasar: ond wedi colli amryw ddoniau yr
ysbryd, a dyfod y Pab i deyrnasu, yr oedd llais y ehwil-lys yn>

dystewi cyfeillion y gwirionedd a bvvyall mertbyrdod yn attal

i bleidwyr dynoliaeth lefaru. Gyda dadguddiadau dwyfol, yr

oedd yr eglwys dan erlidigaeth fel perth yn llosgi heb ei difa ;

ond gyda thraddodiad&u dynol, goddeithiwyd y eedrwydd, a

gwasgarwyd y lludw yn fan sectau lawer ar byd y byd. Gyda'r

naill, porthid y defaid yngolwg y blaidd, eitbr gyda'r Hall,

daetb bwystfilod gwancus i ddifwyno maesydd y perlysiau.

Newidiwyd y doniau nefol am. greiriau tan-ddaearol: a chyf-

newidiwyd galw ar Dduw am weddio. ar Mair!

Hyd y eadwodd Israel orchymynion yr Arglwydd, addolas-

ant y Mawrhydi anfeidrol; ond pan aetbant ar ol gorcbymyn

Jerobiwm, addolasant loi aur. Ac byd y eadwodd y Cris

tionogion orchymynion yr Iesu, yr oeddynt yn gweddio ar Dad
yr ysbrydoedd; eitbr pan y gwrthgiliasant, gan fyned ar ot

gorcbymyn esgob Angbrist, cafwyd dynion llygredig eu medd-

yliau yn gweddio ar ysbrydion y meirw; yr hyn betb a drciwyd

gan brotestaniad yn wyliau seintyddol.

Dull satan yn hudoliaeihu pobl yr Arglwydd, a gynnwys

rybydd difVifol i'r boll rai a broffesant grefydd ein Harglwydd

Iesu Grist. Ni allodd Balaam regi Israel, mwy nag a gallodd

y Philistiaid rwymo Samson; o-nd medrodd y dewin ddenu y
bobl, trwy ymgofleidfad mercbed Moab; a medrodd y dagon-

iaid dynu llygaid y cawr, trwy ei gael i gysgu ar liniau.

Dalilah. Ni allodd croesboelio y Blaeuor, ladd eristionogaeth v

ond gallodd ei phriodi a'r byd ei llygru a'i gwanhau; ae nid

oes enbydrwydd i ninnau yngwg y byd, eitbr y mae yn ei wen

beryglon dinystrioL Erlidied yr annuwiol, a eheir gan y Saint

weddio: ond na atto y nefoedd i neb e» honom ymhoffi ynghyf-

eddacb na ehyfeillaeh dynion sydd yn gas ganddynt Dduw.

Llawenyched y Saint, mewn llais moliant; a bydded orfol-

eddus blant y Cyfammod Newydd ! Y mae genym y prawf

cadarnaf o ddianwadalwcb yr addewidion dwyfol, canys gwelir

eu cyflawni ger bron ein llygaid Mae Duw ynghynnulleidfa-

oedd ei bobl; Efeydyw Breniny Saint! Achyn bir, gwelir y
byd mor ddwfn gor is yr Eglwys, ag a fyddai y ddaear islaw

gwraig wedi ei gwisgo a'r haul, a'r Ueuad dan ei thraed, ac ar et

phen goron o ddeuddeg Seren. Cyfodwn, a gwisgwn ein nertbi
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oddiuchod; esboniad sydd wasanaeth dyn o'r ddaear, eithrdad-

guddiad sy gannadwri angel o'r nef; nid yw sectyddiaeth

namyn dychymyg dynol, ond y mae yr eglwys yn ffaith,—a'r

Efengvl.gallu Duw yw hi er iachawdwriaeth i bob un a'r sydd

yn credu.

UDGOBN SEION,
n eu

gevcn p £$atnt»

DYDD SADWRN, MAWRTH 18, 1854.

Ehtfeloedd, son am ychwaneg o ryfeloedd, » darparu i ryf-

ela. yw prif bwnc y byd yn awr. Son am heddwch—argoelion

mwy heddychol a phenderfyniad i ymheddychu a'u gilydd yw
prif ymffrost yr eglwys. Casineb, cynnen, ac eiddigedd yw
elfenau llyWodraethol y naill, tramaicariad sydd yn cyimyddu,

undeb yn ymeangu, a heddwch yn teyrnasuyw ean a mawl y
lleill.

Nid ar faesydd Twrci a Rwssia, nag ar faes y frwydr yn

unig y mae rhyfel, ond rhaid ei fod wedi dechreu, yn nes adref.

Nid rhuad magnelau, trwst arfau, sain udgyrn, nagymfyddin-

iad pobloedd, yw unig arwydd-nodau rhyfel ehwaith; nid

arddanghosach o ryfel yw gweled pleidiau, gledd yn nghledd,

yn ymdrechu a'u cledd drywanu eu gilydd, nag yw rhyfel ys-

grifellau yn brwydro am gymmeriadau y gwrth-bleidiau. Nid

ffrwythau cywirach o ryfel calon yw dau fiiwr mewn cotiau

cochion ar eu mheirch dysglaerwych, nag yw dau ddyn, nad

beth eu teitlau, mewn cotiau duon a chadachau gwynion, o

ddau bwlpud yn brwydro yn eu ffyrdd hwythau ; ac nid mwy
rhyfelawg hwynt, na'r seneddwyr croesbleidiol a ryfelant trwy

eiriau, o barthed i'r byddinoedd a anfonant allan i ryfela trwy

ddur, ac arfau tan. Calonau dynolion yw y ffynnonau di-

hysbydd, o'r rhai y dylifa ffrydiau o waed dynion i foddi trig-

olion byd:—hwn yw y Volcano hunan ymgynhyrfiol, afonydd

tanllyd yr hwn a ddifa bob blodeuyn a glaswelltwyn ya
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nghyraedd ei gynddeiriog donau tanawg ;—Te, dyma tad j
drwg, a rhyfel yw'r wers a ddysga; rhyfelawg yw efe, a holl

ryfeloedd byd, nad pa fodd y cymmerant le, na phwy a'i

gwnant, nid ydynt ond gorlifiad calon dyn dros ei cheulanau^

yr lion a ddiluwia'r byd a gwaed yn gyferbjmiol i nerth ei fraich

neu rym ei arfau. O ganlyniad, dyma'r fan iawn i rwystro

rhyfel. Chwi wladjjarwyr, a'chhedd gymdeithasau, dyma'r fan i

daro eich ergyd fel ag i roi clwyf marwol i ddinystrydd dynol-

ryw -symmudwch y natur ryfelawg o galon dyn. ac ni ryfela

yn dragywydd; amddiffynydd ar y gwaethaf gall fod, a hyny

ond, hyd nes y cynheswch galon ei ymosodwr ;a'r cariad a

deilynga eydgreadnr ei Dduw oddiar ei law. Pa fodd y gwneir

hyny, sydd gwestiwn anatebadwy i holl ddoethion ein cyfandir

ni; nid yw y rhyfeloedd cyffredinol sydd yn arswydo'r byd,

•ond ffeithiau mor amlwg o'u hanallu cymmodol hwynt oil, ag

yw ymraniadau crefyddol a chroes bleidiau ein byd. Pofwyaf

yr ymdrechiadau a wnant am undeb, po amrywiaf yr ysgerbib-

ion a ymchwalant o'r defnyddiau. Pa fodd ynte, y rboi'r di-

wedd ar ryfel drwy'r byd? Atebwn, mai drwy yn gyntaf, ladd

yr anian ryfelawg sydd yn nghalon dyn - lladded pob un y
wreichionen yn ei galon ei hunan, ac yna ni welir colciertli

rhyfel yn y byd. Eithr dyn o bono ei hun ni all wneyd hyn,

meddir:— o ganlyniad, mewn pryd cynnygiwn feddyginiaeth

anfraeledig i'r byd, yr Ipwr a'^ cynnorthwya i wneyd yr oil a

ddymunant. Nid llai ein dyledswydd na'n pleser i gyfarwyddo

y neb a ewyllysla ddeall y dirgelwch hwn; -ein cenadiaeth

yw dysgn trigolion byd i fyw yn beddychol, ymbarotoadol i

sefyllfa dragy wyddol o hedd, lie y teyrnasa yr oil mewn cariad

•undebol dieithriad. Mor anhebgorol yw dysgn tra yma.y nioddi

fyw felly yno; i'r dyben hyny, anhebgoro! yw Ysbryd Duw yn

ei ddylanwadauheddycTiol: er undeb, anhebgorol yw eydweled-

iad ; yr hyn sydd effaith cywir ddysgeidiaeth; yr hyn ageir yn

unig drwy air Duw. Dawfonodd Duw ei air drwy ei weision

ynte, crediniaeth yn, ac ufydd-dod i'r hwn, a ddyga ddyn

-drwy ddyfroedd bedydd i fwynhau "Dawn yr Ysbryd Glan?"

yr hwn a wna i'w feddiannydd garuei gyd-di!yn a chariad eyff-

•elyb i gariad Crist, acau dysga hwythau i wneyd fel y gwnaeth

yntau, sef. i roddi eu bywydau dros en gilydd. yn bytracb na

thyfela a'u gilydd. Dyma heddychwr diffael—meddyginiaeth an-
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ffaeledig; a thragywyddol ddiwedd pob rhyfel ysgrifellau, geir-

iau, raagnelau, a phob arfau-, a phan lywodraethir pob un gan

hwn y " troir y cleddyfau yii sychau, a'r gwaewffyn yn blad-

uriau." Pryd "na ddysga dynion ryfel mwyacb." Henffych i'r

dedwydd ddydd, pwy na hiraetha am dano? Nid neb a wrth-

oda yr Ysbryd tragywyddol, yr hwn yn unig a'i dyg oddi-

amgvlch.

Y -'Dikywiad Anghristaidd ;"—O waith Eobyn Ddu, a

ddiwedda yn y rhifyn hwn, sydd ddrych eglur i arddangos gwir

sefyllfa y byd, er ei ymffrost grefyddol, yn yr hwn dylai yr

oil a broffesant grefydda drwy ddoetliineb ddynol weled eu

hunain, ao arswydo rhag tynghed yr boll oesau mynedol, y
rhai ydynt er esiamplau i ni o ddigofaint Duw yn erbyn gwad-

wyr dadguddiadau cyd-oesol; hyderwn y gwela ei gyfeillion

diweddar, eu sefyllfa wrth edrychynddo: ac y bydd i'r rhai

hyn}' a broffesant gredu unrhyw ddadguddiadau ysgrythyrol

gredu ei dysfiolaeth ef, a'r eiddoni ninnau a dyfod fcl y daeth

yntau. i wir<eglwys y Duw byw. lie y cant hwythau wybod y
ffaith benderfynol, sef y fod dadguddiadau parbaus oddiwrth

Dduw nid yn unig yn sylfaen a phegwn i bob gwir eglwys flaen-

orol, a« mai hon yw y " graig" ar ba un yn unig yr adeilada y
dwyfol adeiladydd hi—a gwybod ei fod yn dadguddio e' air a'i

gynglxor i'w Saint yn awr, drwy dderbj:n yr un pethau 3*11

ddiammheuol iddynt eu hunain.

Hanksiox Tramok.—Yr hanes o Penrhyn Gobaitfi Da a fydd

yn ddyddorol iawn gan y Saint Cymreig. o herwydd iddynt

gael y fraint o gyfranu eu harian i dalu cost y brodyr ffyddlon

hyny yno; cofu^s t:an Saint Methyr, a'r cylchoedd, i'r Brawd

Walker ym weled a hwy, a thestun diolch i Dduw fydd gan-

ddynt glywed iddo fendithio eu llafur eisoes, i achub braidd

gj'nnifer o eneidiau a gyfranasant hwy o bunnoedd; ac fod yr

efengyl drwyddynt hwy wedi cael ei sefydlu am y tro cyntaf ar

gyfandir Affrica: ein gweddiau a fyddo am ei lledaeniad hi o

gwr i gwr o bono, ac ar iddi ddwyn miliynau dirif bob llwyth

ac iaith Affricanaidd, ynghyd ag ereill o blant yr un Tad, i'w

glodfori yn dragywyddol.
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NEWYDDION DDYFFRYN Y LLYN HALEN.

Pehbyniasom lythyrau o Ddyftryn y Llyn Halen Mawr, hyd i

Dachwedd 30, gyda y Deseret News am Dachwedd 12, a Rhag-

fyr I; attaliwyd y llytliyr gerbyd ns yn y mynyddoedd. Cad-

arnheir cyflafan Cadben J. W. Gunnison a saith o'i ddynion

gan yr [ndiaid. Dygwyddodd y tro prudd hwn gerllaw cors-

ydd yr afon Sevier, 20 milltir o Lyn Sevier, Medi 26, am 6 o'r

gloch y prydnawn. Yr oedd y gwyrlythyrydd Caben Morris,

a'r holl gwmni wedi cyrhaedd Dinas y Llyn Halen Mawr. Ni
chollwyd ond ycbydig o nodiadau neu offerynau y tir fesuriad,

ond yr oedd ychydig anifeiliaid, nifer o eirf, gryn dipyn o ar-

lwy rhyfel yn ngholl. Amryw geffylau, mulod, drylliau, Havr-

ddrylliau, &c, a adgafwyd. Y gyflafan oedd weithred o ym-
ddial, o herwydd lladd un Indiad Pauvan, a ehlwyfo dau ereill,

gan blaid o ymfudwyr i California. Agorodd Llys ucbaf yr

Unol Daleithiau am Diriogaeth Utah, ei eisteddfod yn y Ty
Tiriogae'thol, Dinas y Llyn Halen Mawr, Taehwedd 29. Bu y
tywydd yn dra theg yn gyffredin. Cafodd ysgoldy newydd a

chyfleus, a adeiladwyd gaD drigolion y ddeuddegfed Ceidwad-

aeth Dinas y Llyn Halen Mawr, ei gyssegru gan yr Henuriad

Lorenzo Snow. Taehwedd 27. Yr oedd yr Ysgoldy wedi ei

orphen yn hardd, ac am gyfleusdra, yn rhagori ar bob un arall

yn y ddinas. Yr oedd Esgob Allred, ac aelodau ereill y cyf-

eisteddwyr o San Pete, yn diwyd gasgln y 150 teuluoedd

i fyned i Manti. Yr oedd i'r teuluoedd hyn i gael eu Ueoli yn
hollol ofewp Dinas Manti am yr amser byny. Y rhai na allent

gynnysgaethu eu hunain gyda gweddau anghenrheidiol a gaws-

sant eu diwallu gan y cyfeisteddfod. Siaradid am ffordd

newydd, yn orllewinol o Ddinas y Llyn Halen Mawr, i Cali-

fornia, yn ferach o 250 milltir na'r Hall.

CENADIAETH PENRHYN Y GOBAITH DA.

Bedyddiadpump a deugain—Dwy Gangen ac un Gynnadledd wedt

eu corffoli.

Cbne milltir o Cape Town, lonawr 20, 1854.

Y Llywydd S. W. Richards,— Anwyl Frawd— Daeth eicb

Llythyr Taehwedd 8, i law Rhagfyr 27, teimlwyf yn wir ddioleb-

gar am y ne^yddion y roddasoch.
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Daeth y cistiad llyfrau a ddanfonasocb gyda'r Hong Conheath,

i law Hydref 24. Pan ysgrifenais fy llytbyr olaf, yn galw am
lawer o lyfrau, &c, yr oedd yma gyffioad mawr, a galwad par-

haus am lyfrau, yn ennedig y Llyfr Mormon. Deuodd y tywydd

poeth yn fuan, fel nad alleun wneyd ycbwaneg na chymmeryd

gofael o'r rhai a fedycldiasom.

Mae y brodyr Walker a John Wesley wedi myned i Graham's

Town, a chvmmerasaut amryw o'r llyfrau gyda hwynt. Ordein-

iwyd y brawd Wesley yn Ddysgawdwr.

Tebygol y bydd i'r brawd Smith gychwyn i Port Elizabeth

mor fuan ag y delo yn ychydig oerach, a cbymmeryd gan inwyaf

o'r llyfrau sydd ar law gydag ef, fel pan ddaw y cistiad nesaf, y

bydd arnaf eu heisiau.

Yr wyf yn awr wedi cychwyn casgliadau rheolaidd yn rahlith

y Saint, trwy yr hyn y gobeithiaf allu talu yr boll ddyled sydd

arnom, ynghvd a gallu cyfaxfod pob ychydig draul a ddichon

ddigwydd rhagllaw. Y Saint ydynt dlodion yma, ond yn ewyll.

ysgar i wneyd yr oil a allont.

Fel y dywedais, bu yn rhaid 1 ni aros yn llonydd braidd, ef

pan ddechreuodd y tywydd poeth. Cerddais a theithiais yngwres

haul a thywod yr hinsawdd dvvymn hon, nes y canfyddais fod

genyf naill ai i aros hyd nes y byddai y tymmor poeth drosodd,

D£u wneyd i fyny fy meddwl i wisgo fy hunan ymaith y tymmor

cyntaf yn y wlad hon; i wneyd yr olaf, ni feddyliais fod yr At-

glwydd yn ei ofyn genyf. Pan ddelo y tywydd yn oerach, gobeith-

iaf y cymmer y gwaith gychwyniad arall.

Yr wyf yn anfon i chwi banes gwledd ddifyrus, a gynnaliwyd

gan y Saint yn y wlad hon, Ionawr 2. Gwell y gallwch chwf

ddirnad ein teimladau nag y gallaf fi eu darlunio. Ychydig

fisoedd yn ol, tiriasom yma yn ddigartref, heb gyfaill, ac heb

geiniog. Yn awr gwelwn yn ymgynnulledig o'n hamgyleb

ychydig gyfeillion cywir galon, yn ewyllysgar i gymmeryd eu

harwain gan offeiriadaetb santaidd Duw, ac i Wneyd a allant

at beri y bod gweision Duw yn gysurus mewn gwlad estronol.

Yr ydym yn awr wedi bedyddiopump a deugain. Corffolasom

ddwy Gangen, ac un Gannadledd, gan ei galw Cynnadledd y
Penrbyn. Ordeiniasom chwech o Ddysgawdwyr, a dau o Ddiac-

oniaid. Mae nifer yn credu, a chymmerent eu bedyddio pe n-

byddai o berwydd colli eu henwau da.
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Llafuriwn dan betb anghyfleustra, heb ddcall iaith y Datch,

oblegid y mae llawer yn y drefedigaeth hon yn siarad Dutch, ac

na alhiut siarad Saesnuaeg. Mae ychydig o'r rhai a fedyddiasora

yn medru siarad Dutch, un dyn yn neillduol, yr hwn a ordein-

iwyd yn Offeiriad. Pe byddai ef ond mewn sefyllt'a i allu gadaet

cartref, byddai yn gynnorthwy mawr i ni.

Mae gwr boueddig, a brvnodd un o bob llyfr a feddwn, yn

yn bwriadu cyusmorvd y Star a'r Seer, ac yn ewyllysio gneled

pob peth a gyhoeddwn. Cymmerai ei wraig ei bedyddio pe

byddai ef yn t'oddion. Y mae ef yn ddyn o ddysgeidiaeth rhag-

orol. Bu ef yn garedig a chyl'eillgar i ni, er pan ydyra yn y

drefedigaeth, a uhredaf y cofleidiai ef y gwirionedd oni bai ei

boblogrwydd. Pe y bedyddid ef, yr wyf yn meddwl y gwnelai

llawer a ystyriant eu hunain yn hytrach uwchlaw y cyffredin ei

ganlyn. Ond y gwailh sydd eiddoyr Arglwvdd, ac os nabvdd iddo

Ef weithio, trwy ei Ysbrvd, ar galonau y bobl, ein llafur sydd ofer.

Teimlwn i ddiolch i'r Arglwydd am ei gymmwynasgarwch i ni.

Dyrouna y brawd Smith ei gofio attocli chwi, rhnddi i chwi

ddoethiueb i wybod y modd i reoli y cyfiil'oldeb pwysig a orphwys

arnoch yn llywyddu tros gantoedd o Henuriad a miloedd o Saint.

Ydwyf yn parhau eich brawd yn y cyfammod Newvdd a Thra-

gywyddol. Jesse Haven.

PRESWYLWYR RHYFEDD BASIN MAWR GOGLEDD
AMERICA.

Cynnysgaethodd Cabden Walker, y mynyddwr, Newyddiadur

a elwir " Y Sacramento Herald," gyda hanes biliogaeth hynod o

bobl, a fywiolaethant yo y Basin Mawr. Dywedir mai ef yw y
dyn gwyn cyntaf a ymwelodd a hwynt.

Trwy gywir ganol y Basin Mawr y rhed y .Rio Colerado

Chiquitio, neu yr Afon Gooh Fach. Cymnier ei thardHad yn y

mynyddoedd sydd yu ymylu poncyn deheuol y Rio Grande. Uif

yn holloll orllewinol braidd, ac arllwys ei hull mewn pegwn ar yr

un lledred cyfochrog a Walker's Pass. Odieutu cant milltir i'r

gogleddol i hyn, ac yn rhedeg yn gyfochrog braidd a hi, y mae

afon Sm Juan. Mae pob un o'r ffrydiau hyn oddeutu dau gant

a deg a deugain milltir eu hyd. Rhyngddynt yr ymestyn bwrdd-

dir aruthrol, a dorir yn achlysurol gan gwiuoedd nad ydynt hirion
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iwwn, y rhai & yrnsaelhant i fyny rh«ng. y ddwy anfunyld, a

haner y tf'ordd yn yr anialwch rhwng y Colorado ar Kio Grande,.

y mae gwlad y Moewis. C) ganol y gw,i>tad tir hwn, cyfjd yn

serthaidd ar bob ocbr bentan o uchder go fawr, pen y_r hwu sy

mor llethog a phe ryw allu mawr wedi tat'ellu yraaith ei g.opa. [

rlwrdd at i t'yny yma, mae y Moewis wedi adeiladu tri pentref

lielaeth, lie gorphn ysant y nos, yn hollol ddiogel oddiwrth ym-

06odiadau y lhythau ffyrnig a fywiant i'rgogledd a'r dwyrair*

iddynt. Mae ochreu y mynydd fwrdd hwn yn glogwvni union-

serth braidd^ ac ni ellir cyrhaedd y crib ond ar hyd rhes o risiau-

llethrog, a d->rwyd yrj y graig galed. .Mae gwastadedd o-dir ar

amgylch ei fon3ang, yr hwn a feithrin y Moewis gyda diwyd»

rwydd mawr.

Codant yma bob rywogaeth o yd, mehvn, a llysiau. Mae

ganddynt nifer o berllanau hefyd, wedi eu Uenwi ag amryw fath

o gued ffrwythati. Y peatys a godaDt ydyw rywiog neillduol.

Mae ganddynt ddiadellau mawrion o ddefaid a geit'r eithr ychyd-

fg iawn o anifeiliaid cludo neu wartheg. Maent yn Eppil diniw-

ed a didraraijwydd
;
yn garuaidd a chroesawus i ddyeithriaid ac

ychydig a wnant o wrthwynebiad pan ymosodir arnynt. Mae y

Navajos rhyfelgar, a breswyliant yn y mynyddoedd, i'r gogledd-

ddwyrain iddynt, yn arfer ysgubo i lawr arnynt hwy bob dwy neiv

dair blynedd, a gyru ymaith eu hanil'eiliuid. Ar y fath aniser-au

easglaut i fyny yr oil sy symudadwy o'u tyddynod, a ffoant am

noddfa i'w cadarn loches fynyddig. Yma ni all eu gelynion

lyfasu eu dilyn hwynt. Pan agoshao un dyeithr, ymddangosant

ar benau y creigiau a'r tai yn gwylio eu symmudiadau. Mae un o'u-

pentrefi, yn yr hwu yr arnsodd Cabden Walker amryw ddyddiau,

dros chwe chant o latheni ei hyd. Adeiladwyd gan amlaf o'r tai;

o gerryg ac anirwd ; a rhai o briddleini. Maent yn dra chryno a

chysurus, ac amryw o hon.ynt sydd ddau, ac hyd y nod dri uchder

llofft.

Y trigolion ydynt gryn dipyn yn mlaen mewn llawer o'r cel-

fyddydau, a llaw.neithiaut frethyn gwlan rhagorol, gwrthbanau,

lledr, basged-waith, a phriddlestri. Heb fod fel gan amlaf oV

llwythau Indiaidd yn y wlad hon, y gwragedd a weithiant o fewn

eu tai, y dynion sydd yn cyflawni holl lafur y tyddyn ac allan w

Megys hiliogaeth y maent yn wynacb eu lliw nag Indiaid Cali-

fornia
;
yn wir, y mae'r benywod yn dra glandeg, oherwydd nad
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ydjnt mor agored i'r haul. Y Mocwis a amaelhyddant yn J

gwastadedd y dydd, ac enciiiant i'w pentrefydd yn y raynydd y

nos. Dyfrhant eu tiroedd trwy foddion y ffrydiau bychain a

redant allan o'r mynydd. Weithau, pan heb fwrweira ar y myn-

yddnedd y gauaf, eu cnydau ydynt ddrwg. Am y rheswm Jiwh

cadwant yn feunyddiol, luniaeth dwy neu dair blynedd wedi ei

grynhoi, rhag ofn uewyn. V raaent yn bobl,o'r inwyaf anghyff-

Tedin yn gyfangwbl, yn mhell yn mlaen ar bob cynfrodorion

ereill a ganfyddwyd hyd yn hyn ar y cyfandir yma. Ni chaw,

sant erioed gyd-gyfeillach gyda'r bobl wynicm, ac o orfod dech-

reuodd eu gwareiddiad gyda eu hunain.

AMRYWIAETHAU, &c.
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Rhif. 12.] MAWRTH 25, 1854. [Cyf. VIL

YMDDIRIED.

<GAN Y LLTWYDD BEIGHAM YOUNG.

Ymddiried, frodyr, Ymddiried,—yn ein Duw, ac yn y naill

y Hall, yw y testun a roddais i'r Deuddeg ae i bawb ereill

a bregethasant y Sabbath diweddaf, i lafaru arno. Derbyn -

iodd y Deuddeg Gennadaeth i bregethu i'r bobl o fewn y
dyffrynoedd hyn yn eu hamryw Sefydliadau, y Gynnadledd

ddiweddaf ; a chredwyf y buont yn iawndda ffyddlon dan

gyfarwyddiadau Llywydd eu corwm, y brawd Hyde. Bydded
iddynt yn awr bregethu oddiar y testun hwn, Ymddiried; a

bydded i'r cyfan o'r bobl weithredu oddiar ei egwyddorion, a

sylwi pa bryd ac yn mha le y bydd iddo ddechreu a diweddu,

a gweled os na sefydlwn y cyfryw ymddiried yn y wladwriaeth

hon, ac yn mysg y bobl hyn, na fu erioed, ac na fodola byth ar

y ddaear ei fath, mewn unrhyw wladwriaeth o bobl ond Saint.

Dichon i mi ddywedyd«i fod genym eisioes; ond yr wyf yn
meddwl y byddai cynnyddiad ffydd yn ein Duw, ac ymddiried

yn ein gilydd yn dra dymunol. Pe y gallem gyrhaeddyd y
ffydd a'r hyder hwnw yn ein gilydd, ac yn ein Duw, fel pan y
gofynom ffafr y medrom wneyd felly gyda llawn sicrwydd a

gwybodaeth y bydd i ni dderbyn, onid ydych yn canfod y
byddai i hyny ein harwain ni yn uniongyrchol i wneyd fel yr

ewyllysiem i arall wneyd i ninnau, yn mhob cyfiawniad ac

amgylchiad bywyd. Cyffroai hyn ni i wneyd, nid yn unig

i eyiamaint ag a ddymunid, ond ychwaneg. Os y deisyfai
12 [PKIS 1^.
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brawd i chwi fpned gydag ef filltir, chwi a elech ddwy- f os y
gwysiai chwi am eich pais, chwychwi a rodJecli idiio eich

cochl kefyd. Mae yr egwyddor hon yn ein cynnorthwyo i

wneyd yr olL a allwn i ddvvyn yn mlaen leshad ein gilydd,

achos Duw ar y ddaear, a pha beth bynag a ddymuno yr Ar-

glwydd i ni ei wneuthur; gan ein gwneyd yn barod ac ewyllys-

gar iV gyflawni ar unwaith. Mae eisiau iaith angylion' i

adrodd ein meddykldrychau, at yraddyddan a'n gilydd caewn

modd y gellid ein deall yn berffaith. Fan y gweloin ac yr am-

gyffredom bethau yn yr Ysbryd, ami y gwir deimlwn hollol

analluogrwydd i'w cyfuno a'u hadrodd yn ein hiaith ni i

ereill; er y dichon i ni dderbyn egwyddorion, a throsglwyddo

yr unrhyw i ereill, i ryw helaethder. Byddai yn gysur mawr

i mi, yn gymmaint a bod ffydd yn dyfod trwy glywed gair

Duw, pe y meddiannwn iaith i adrodd fy nheimladau. Ni all

un dyn draethu yr oil a ddichon iddo ei weled yn yr Yshryd,

pan y byddo gweledigaeth yr Ysbryd arno. Efe a fedr weled

a deall yn yr Ysbryd yn unig. Nis gall ei draethu, er hyny

gellir rhoddi Haver o bethau mewn rhan i ereill.

Yr oeddwn yn meddwl, tra y llafarai un o'r brodyr ar eg-

wyddorion penodol, mor brydfeith, ac mor foddlongar a fuasai

i'r Saint, pe y gallent ymddyddan mewn iaith bur; pe y gall-

ent gael iaith angylion iymgyfranogi a'u gilydd ynddi. Myfi:

a ddwys ystyriais yr egwyddorion a berthynant i iachawdwr-

iaeth—yr egwyddorion y buom yn ceisio eu gosod o'ch blaen

chwi: sef, gweitiirediadau dynion, a'r modd y dylid eu tref'nu

ger bron eu Duw. Myfi a ddywedaf yn syml. mai rhaid yw i

ni dalu sylw i'r dyledswyddau a osodwyd arnom, cjrn y gallwn

fwynhau ein breintiau.

DAMMEG!

O gam i gani i lawr grisiau tryloew gymylau y nen, dau fod go--

goneddus a gydgerddent yn mlaen; yr un lliw oedd eu gwisgoedd

a gwlith y wawr; ac adlewyrchiad tanbeidiol eu dysglaer gor-

onau, fel mellt ehedegog, a oleuai eu hawyrgylch o'u blaen. Yn-

unig yn y dyfrfyd pell, anial, megys seren fach unigol a fa'i

alltud yn eigion yr entrych glas, rhyw ynys fach werdd a

welid yn tawel hepian ar ei fron ;— at hon cyfeirient ec
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camrau. Ar ol sengu o'u gwadnau uwch-ddynol ar ei gwyrdd-

las garpet godidog hi, adleisiad eu hanthetnau addoliad-

ol yngororau yr ynys a greai y fath fwynber fiwsig, nes y
meddylid fod holl delynau y nef yn cadw gwyl eu tiriad i'r lie,

— holl fwyu gantorion y coedwigoedd cylchynol a gymmysgent

eu lleisiau a phob peth hyfrydol o fewn y lie,— i roesawu y
dyeithriaid i'w paradwys newydd. " Fy anwylyd brydferth

dlos," ebe y naill, dan siriol wenu ar a chofleidio y Hall,

"crwydrasom yn mhell bell o'n cartref; nad sawl myrdd o

ardderchocaf ogoniant ein rhyw mevvn bydoedd ereill a welais,

eirioed ar ael bryn rnewn unrhyw fyd ni fu dy ardderchoc-

ach—nad faint fy ngbariad atat oedd, tra rnewn cylchoedd

uwch y troais. am i ti fy nilyn yma yn awr cei gadw allwedd

y nghalon byth niwyach: er hardded lliwiau y plyfod man,

diswyn eu lliw i'r llygaid pan syllaf ar dy rudd;—eu mhwyn-
eiddiaf gan i'm clystiau i nid miwsig yw—dy lais a swyna

fenaid; tyr'd etto can fy anwyles Ion, gan ganu a gawn ni yma
ein hoes o ganu? Er mai utiig ydym ar yr ynys hyn, llonaid

byd i mi yw'th gwmni. Pe hebot ti gwagedd yr oil— tydi

yna yr oil fydd genyf;—yn baradwys troi y fan lie y byddi, a

gwledd byth nivvy fydd dy gwmni." Yr wylaidd un, pan

edrychai i lawr cywilyddiai y rose a'r lily ;— ei llygaid Hon, pan

eu troes i'r Ian, i syllu ar ei hanwylyd,—a siriol wen ei gwyn-

ebpryd hardd! ie, yn siwr, gwir addywed mai gwledd i'r enaid

yw syllu ami! Hithau, fel pe heb glywed gair a ddywed, nic

ystyried ei hymfodol harddwch, a ynganodd;"— Fy Arghvydd

fy lor! fy ngwr wyt ti; a gaf fi yma byth mwy dy gwmni?
Pleser fy enaid yw dy garu, un adduned etto rho, byth mwy ni

cheisiaf ychwaneg; sef, a gaf fi yma aros ger dy fron a mwyn-
hau dy gwmni yn oesol? Cei, ti gei, fy anwyl wraig fod yn un

a mi yn dragywyddol; tyred gyda fi yn awr i weled prydferth-

wch yr ynys."

Rhyfeddodau y lie a'u boddiodd yn fawr, tra y rliodianent o

amgylch,—adar y He a'r plyfog hi yn asgordd a'u canlynent: y
friallen a'r rhosyn a'r boll fiodau ynghyd yn esmwyth tan eu

gwadnau, a'r glaswellt o'u blaen a ymgryment;— holl anifed-

iaid y lie, o'u hamgylch gan falchder a prancient, Cangau y
coed dan or-lwyth o bob ffrwyth a ostyngent eu penau i lawr,

a chymhellent eu hunain i'w eu Mhawrliydi. Yn orfoleddus



184 CtJGORN SEioy.

cyrhaeddodd yr oil ororau gogleddol yr ynys; oddi yftia Jff

olygfa oedd hardd! yn yr eithafion ni welid ond y ffnrfafen

las a byd o ddwfr yn cyfarfod; o tanynt crogai creigiau dan-
neddog a ryfelent a chynddeiriog donnau yr oesoedd, o bob

rhuthr rhuai taran—drych oedd i adlewyrchu ser y nen—yr

enfys yn yr ewyn a ymddysglaeriai. Dyehrynai yr osgordd

rhag y rhuferthwy
; y ddeuben yn unig a fentrasant i'r olygfa

—

ar glogwyn, tyfai pren. ei gangau a hongient uwch ben y mor,

ar ba rai tyfai flrwyth tecach na'r oil i'r golwg; estynodd ei

Haw iV gyrhaedd, eithr y geulan yn fradwrus dan ei thraed a'i

gollynguiid i lawr i'r dyfnder! "Oeh fi; fy ngwraig, fy anwylaf

Un! paham, paham y'th ollyngais!" dolefai ei phriod mewn ing

calon tra yn rhythu dros y clogwyn. Gyneu, y dedwyddaf un,

yn awr y truenusaf ; beth a wnaf? ai bod yma fy hun, byth yn
ddigynydd! O, na, neidiaf ar ei hoi eanys diflas yw yr oil o'm

hamgylch mwyaeh; O! y mae hi wedi boddi! Ond ust, beth a

glywais? Ust yr awel, paid a thrwstio yn nail y coed; ust, adar

oil a'ch hysgreehan, credaf i mi glywed ei llais o'r dyfnder,"

ebe yr anedwydd un, tra yr estynai ei wddf i rythu dros y
clogwyn; hyd dreng braidd, attaliai ei anadl i wrandaw. " Ie,

dacw hi ar frig y don. Drwy'r ewyn oil mi a'i gwelaf; i lawr,

i'r Ian—a'i freichiau ar led, am fywyd ymwinga. 0! llyfna'th

wyneb egr for, neu cynnal hi ar dy donau. Adleisiad ei gwaedd

sydd ar fy nghlust! O! fy anwylyd ymdrecha am foment yn

hwy, byw neu foddi wele ft' gyda thi;" ac ar hyny neidiodd ar

ei hoi! Yn awr, mi a'i gwelaf ar y wyneb; anon, y don a or-

chuddia ei ben, a phob ton a'i lluchia yn nes atti. Ei gwen-

wisg yn awr a leda i'r don—ei llaeswallt a orchuddia ei gwyneb!

Un ymdrech etto gwna—un pranc rho, O! dyma efe wedi ei

chyrhaedd! C61 ynghol yn awr y maent. eithr beth well er

hyny; canys y glanau haiamaidd serth, yn greulon a fygyth-

iant eu dynesiad: ni allant eu dringo chwaith pe caffent. I'r

dwyrain ymnofiant ynghyd,—ha! ar bwys gwelant Ian lsel

fanteisiol — i hon yn wyrthiol diangant. Unwaith etto eu

traed ar dir, ymgeleddant eu gilydd oreu a allent. Hir nych-

nod a ddilynodd y dygwyddiad antfodus i'r wraig, yr hwn a

droes yn gryd dyddiol. Yr oedd y parth hwn o'r ynys yn wa-

hanoi i'r fan y cwympasant o hono;—yn llawn dyrysni ac

a^u-meiddwch. Bwystfilod yma oeddynt elyniaethus- a'r seirph
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A fygythient eu gwenwyno. Eu hawyrgylch yn awr a wisg-

odd gyrnylau dndew yn arlarwisg, a'u ffurfafen a arllwysai ei

dagrau yn hidl am eu penau. Teithiasant o amgyleh ogylch y
lie i chwilio am fynedfa i'r ardd yn ol, ond yn ofer; canys, yn

nihob c\vr. uchel greigiau fel muriau anferth a'u rhwystrent.

Rhag i'r drain a'r mieri rwygo eu crwyn, Uaddasant anifail a

gwnaethant ddillad o'i groen; o'r diwedd sefydlasant yn y fan

oreu a gawsant ; adeiladodd y gwr fwthyn, a bwytasant lysiau,

a'r hyn a gaffent nes y codasant gynyrch o'r ddaear : dofasant

anifeiliaid at eu gwasanaeth. Yn mhen amser magasant deulu

lliosog, a daethant i fywoliaeth weddol gysurus; oddieithr bod

yr holl blant yn cael y cryd oddiwrth eu mham, yr hyn a'u

gwanychai yn eu byd; er hyny ni ellid iachau yr un o honynt.

Cyn i'w penllwydni syrthio i'r bedd, gwelodd yr hen bobl blant

eu plant yn eppilio eu rhywogaeth hwythau; hyd oni phobl-

ogwyd y rhan bono o'r ynys a hiliogaeth liosog o grynicyr.

O dad j fab dysgwyd mai effeithiau cwympiad eu cyndad

i'r mor oedd eu hafiechyd; a grwgnechid yn gyffredinol i'w

erbyn, gan rai tra y crynent fel dail aspien; a ehan ereill

pan godent eu penau wrth eu caledwaith i sychu y chwys

oddiar eu gwynebau. Cofient oil am yr ardd odidog He na

buasai orfod gweithio byth. Arrhywddydd gwyl blynyddol

o'u tlriad ar yr ynys eu brenin, canys yr henaf o'u hil a deyrn-

asent yn olynol, a'u eyfarchodd fel byn;—Blin genyf glywed

eich grwgiiaehrwydd yn erbyn ein cyn-dad; oni ddeallwch

mai cariad at, ae awydd i achub bywyd ein cyn-fam a barodd

iddo neidio dros y clogwyn ar ei hoi; am y gwyddai na

allasai hi ei haehub ei hun. Pwy o honoch ar na wnaethai yr

un modd dan y eyffelyb amgylchiad? Hefyd deallweh nad

oedd gwraig arall a allusai gael; o ganlyniad, pe na achubasai

efe hi, parhausai yn y cyflwr digynydd ac annedwydd hwn hyd

«i ddiwedd; ac ni buasena ninau, neb o honom, wedi ein geni!

Nid ei fai ef oedd iddi hi gwympo; o herwydd yr oedd ganddi

hithau ewylly6 ei hunan fel person unigol; ac nid allaf ei beio

hithau gymaint, gan mai dyben da oedd ganddi, ond felly llithr-

odd y geulan; ef allai ei bod hi dipyn yn rhy drachwantus; a

phe felly nid yw boddio y llygaid ond greddfol yn y rhyw yn

ol a welais i ynoch chwithau. Bellach fy mhlant rhoddaf der-

fyn ar y grwgnaehrwydd hwn fcl y eanlyni dewiswch i chwi y
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gwr goreu a feddweh o'ch plith a deued gyda fi. "Ac, efe a gyfn>

erth yr hwna ddewisasant yn gynrychiolwr ac a'i cauoddmewn
ystafell ac a gyfammododd i'w gadw ef a'i denlu rhag effeithiau

y cwymp, os efe ni ehyffyrddai a'r ddysgl oedd wyneb i waered

ar y ford o'i flaen hyd oni ddychwelai efe. Y trachwantwr wedi

ei fynediad allan a fetliodd orchfvgu ei draehwant; eithr wedi

yspio o'i amgylch nes boddloni ei Iran nad allai neb ei weled, a

phenderfynti na ehyffyrddai a dim oedd oni tanodd. ond ei wel-

ed yn unig a gododdynwly ddysgl yn ofalus; nc er ei syndodi

neidiodd llygoden faeh allan, ac ymaith a hi i'w thwll. Deall-

odd yntau ei bod ar ben, ac arhosai y canlyniad. Ar gais y
Brenin, adroddodd yr oil o flaen y dorf, a chydsynasant hwy-

thau a'u cynrychiolwr fod y demtasiwn yn orfodol ar eu

nhatur. uFellj'r yr ydyeb ehwithatl oil cynddrwg A'ch eyn-dad."

ebe yr hen batriarch. " am hyny na feiwch arno mwyach."

Bu hyny yn feddyginiaeth i bobl yr ynys byth mwy.

Wele y ddammeg sydd Avirionedd! Pwy a'i deongla? Y mae
egw}Tddor yn mhob gosodiad, yn dwyn cyssylltiad a holl hil

Adda; beth ydynt pwy a'u mynega?

LLENYDDIAETM Y LLYN HALEN.

(\llnn <> '' nemnrrimc Prefs," Cliicaao Amend)

Mae pan bnbl y Llvii ITalen nHlMnnlrwydd nodweddiad rryf,

Ceir y bod en sel'ydliadau teulaaidd, evmdpithasoL a gwladwr-

iaethol.Tri gvstadl a'u sefvdlvad crfffyddol. yn gwahaniaethu oddi-

wrlh vr o!) erertt sydd gam v hyd wybodaeth am damynt, Maeyr

arogylfhiadau a'u baingyTchoAA yn ftapnoyol i'w fifbadigaeth o

Nauvnn, a'r rliai eu Heroin- danynl yn au-r, yn tneddu i'w gwneyrj

roewn llawpr ystvr yn bnhl sy geriedl vrtbi ei hnnan. MeddyT-

iant yn wahamoT, siaradant yn wahanol, ac ysgrifenanl yn wahan-

r>\ nddfwrth bobl ereill. Gnneir fcwynl yn wneuthurwyr gar*

anghenrhaid, a galwndd hyny allun y meddyliau mwraf ymarfer-

ol yn eu p-Tith i gyrnincryd yr arweiniad yn en gorcbwylion.

Mne Brfgham Ynnng yn rtdyn nodedig. Prawf ei hun yn gyfartar

i bob athos pwysfawr. Blue ynddo ef ffrwyrhlondeb o ddvfais

nad v«' byth yn ffaeln, gryna a'i dug yn fuddugoliaethus trwy ei

holl anturiaethau, a phetiderfynfad ag y sydd yn svmnd yn mlaers

heb ei frawyrfit* gan anffawdd neo rwystrau
;
yr byu a y sodden g?s
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anorfod. Mae rhai o'i gydswyddogion yn rbyfeddol fel yntau,

Trrawn perthynas i'r petliau hyn ; eithr efe yw ysbryd symudol a

heoleiddiol Utah.

Ond yr hyn y bwriadasom pyfeirio ato yn a»r, yd) w neillduol-

rwydd y Llenyddiaeth Formonaidd. Y mae yn gyfaddas i'r bobl

ac i'w hamgylchiadau. Yn eofn, yn egni'ol, yn hyderus, ac yn

gvyf yn ei thalaeth, hi a gymmer afael ar feddyliau y rhai a

anerchir ganddi, a hi a wna bob un dyn tnegys llu. Jsid oes yno

"wastraffij geiviau, dim ymgais ar ol addurn, dim cynnyg at lyfn-

hau, bychan y gofal am reolau areithvddol, nen hyd y nod gram-

adego!; ond y mae pob brawddeg yn arwyddocau rbywbeth, a

chanddi fer, gewyD, ac asgwrn cefn cryf. Rhuddasora ychydig

yn ol i'n darllenwyr ddyfyniad fair o gvhoeddiad dineddar Brig-

ham Young, gyda golwg ar fygytfriad gelyniaethus yr Indiaid yn

Utah. Bydd i bob un aM darlleno, ac a<vvyr unrbyw beth yn-

ghylch y bobl a edrychant at Young fel eu pen-, ddywedyd ei fod

yn gvwir y peth, Yn gywir y peth i anadlu hyder ynddynt eu

liunain a'u Llywodraethwr, ac i greu dyga-sedd at yr Inaiaid. Ye
gywir 5 peth i g-yffroi pobl drwsgl i wekhrediad, ac i wneyd pob

4)a dyn ya arw-r.

SYLW AK YR AMRYSON DWYREINIOL.

Pa beth yvr'r cwmwl erchyll flu

Sy'n codi yn y dwyrain draw,

Gan lwyr gynhyrfu'n daear gu,

Trwy nerth ei ehwiion oddi draw?

Clywch, clywch y twrf dychryidlyd sydd,

lenydd pell y Ddanube fawr

;

A'r grochlef <ftch ei dyfnder rydd
Ei hadsain drwy ororau'r llawr.

Och! elywir yno ehwerw gri,

- Y dewr yn ti-engu ar y ma's,

A gwaed ei galon red yn Hi',

Gan droiyn wrldy borfa las'!

Clywch dwrf magnelau yn y wlad,

Lie bullonydd-wch'heddwch hir;

<Jweryrau'r rneircli a bloedd y gad,

Sy'n aflonyddu ar ei thir.

'Trwst carnau'r meireh gynhyrfa'r by-dL,

Darpara i ryfel lawer gwlaxL;
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A'r mawr fagnelau drystia'n nghyd,
Gan gyflym drarawy tua'r gad.

O heddwch ter flodeuyn nef,

A wyt ar fyn'd o'r byd y ma's,

A yrwyd di gan ormes gref,

Heb le i roi'th ben dan awyr las.

Yn fuan gwelir tywallt gwaed,
Mewn gwlad na rydd it' deihvng barcii

A'r tir na fo yn safle'th draed

A sethrir gan y brwydrog fareh.

ban i ban dros wyneb byd,
'Does ond amryson broch a brad

;

y celwydd goelir braidd o hyd,

A'r gwir wrthodir yn niliob gwlad.

Am hyn, a'r cerwynt yn ei fla'n,

A'r dymhestl gyfyd yn ei nerth ;

Holl bleidwyr tvvyll a drenga'n Ian,

A'r ehwa a'u gyr i uffern gerth.

Can's odd y gogledd eym'rwyd cledd,

Yn gosp ar annuw am ei ddrwg
;

Ac odd y byd eymmerwyd hedd,

Gan Ddnvv'n gyfnewid am ei vvg.

Nathan Ddu o Lvwel.

TJDGOBN SEION,

DYDD SADWRN, MAWESPH 25, IS54.

Cynnadledd Dwvyr. Morganwg,—Mae yn dda genyrrs

ddweyd ei bod yn gwella yn gyffredinol a pliarhaus drwy y

cylclioedd hyn ; llawer ydynt yn derbyn y doniau ysbrydol yn

ddiweddar, a weddiasant flynyddau am danynt ; cariad ac un-

deb yn cynnyddu, a sel adnewyddol yn y swyddogion am aehub

eu cyd-ddynion ; aroryw fedyddiadau, a phregethwyryn mhlith

ereill, ao argoelion daionus yn cynnyddu.

Gorllewin Morganwg.—Argoelion gwella ac ymfywhau a

glywir oddiyma, a'r hen gariad yn ymadnewyddu yn gyfertoya~
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iol i ymdrechiadau y Saint i ymsanteiddio, a- gwneyd eu cref-

ydd ; swn bedyddio mynych a glywir, eithr ni hysbysodd y
Llywydd ni y rhif yn ddiweddar.

• Mynwy.—Bedyddiwyd yma dros ddeugain er y Gymmanfa.,

a Uwyddiant cyfartal raewn doniau a phob daioni ; undeb cyff-

redinol, a byder gref fod llu wrth y drws. Buan y delont.

' Llanelli.—Ymffrostia y Llywj'dd fod mwy o gariad a

ffyddlondeb, yn y Gynnadledd hon, nag a welodd er ys blyn •

yddau ;—bedyddiadau mynych, a'r swyddogion fel yntau yn

penderfynu ymryddbau oddiwrth eu cyfrifoldeb iSv cyd-ddyn--

ion, drwy dystiolaethu yn effeithiol raewn geiriau ac ymar-

weddiad, a thrwy ymdrechu ymryddhau o'u dyledion mor

gynted ag y gellrr. Efelycher hwynt.

Caerfyrddin.—Hysbysir ni fod rhyw gyffroad adnewyddol

yn y Gynnadledd lion er yn ddiweddar, a phenderfyniad ead-

arnach yn y Saint i fyw yn u-nol a'u proffes bwysig, yr hyn dan-

fendith eu Duw, yw y pregetliwr grymusaf i bob canvr y gwir..

Ychydig ddyddiau yn ol, bedyddiwyd efrydwr o Athrofa y
dref uchod, a mawr y cynhwrf a achosodd hyny! Cymherth

ei Dad y drafferth o ddangos ei sel yn erbyn efengyl Mab

Duw, trwy ddyfod o bell ffordd yn bwrpasol i argyheeddi ei

fab o'r gwallgofrwydd, heb wybod beth oedd, amgen na cbredu

cam-ddarluniadau y pregethwyr a ddelent heibio iddo, debyg-

wn, pa rai fynycbaf a gariant lonaideu saddle bags ofwcci bo, i

ddychryn dynionach rhag ufyddhau i genadwri y nefoedd drwy

ei weision Ef. Wedi nietliu llwyddo i beri i'w fab gredu mat

twylly dystiolaeth a ddevbyniasai eisoes gan Dduw o ddwyfol-

deb y grefydd, treiodd beth a wnai ei fygythion: esgymmunodd^

ef ol dy ac o'r Athrofa, a diarddelodd ef o'r berthynas anwyl-

aidd! Oil, o herwydd dylanwad anwireddus yn ddiau : canys

amheuwn yn fawr a oes undyn synwyrol a ymddygai felly o»

herwydd unrhyw egwyddor a broffeswn. O, na, o herwydd yr

hyn nid ydym ein beir bob amser braidd. Ymgysured ein-

brawd newydd yn y Duw graslawn a roddes iddo ef dystiolaeth

Hiegys ag i ninnau, a gwybydded yn ddiau mai trayr ufyddhac«

i'r grefydd a ddysgir gan y Saint, nad yw efe amddifado Dad;

ond ei fod wedi cael Tad can mil gwell na'r hwn a'i gwadodd o

herwydd arferyd ei ryddid, }'ii gydwybodol tuag at ei Dduw.

Ysbryd y gwirionedd a'i diiyno, ynghyd al gyfoedion cywic-
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galon, ac a^i gwnelo yn fendith iV dad a'i deulu, fel Joseph

gynt, ac i luoedd ereill.

Penfro Ddeheuol.—Ysgrifena y Llywydd Price na fu

tjyfnod, pan y rhoddodd y swyddogion a'r Saint fvvy o brawfiad-

au o'u hawyiid i dduwiol fucheddu ac achub eneidiau, nac a

arddengys eu sel frwdfrydig bresennol. Ysbryd yr Arglwydd

a fyddo yn dywalltedig ar eu holl gyfarfodydd, nes y mawr
iawenhaont yn mendithion yr efengyl.

Ymchwiliad i mewn ii'r *egwyddorion gan y byd syfid

yno, fel yn gyffredin, yn cynhyrfu meddyliau puraidd gau

athrawon y wlad. Tanaseidiau melys yw rhyw awgrymiadau,

©ddiwrth wrthgiliwr neu o'r Dyffryn, a dueddant i beri cas-

awyr yr efengyl orfoleddu; dengys hjmy eu chwaeth, ac a'r cyff-

<elyb egw3^ddor a archwaethant oreu yma, eu porthir eu gwala

yn y byd a ddaw:— eithr y mac gormod cwmwl o dystion

geirwir am y Dyffryn i gyfiawnhau unriiyw ddyn am
gredu anwireddau gwrthgilwyr, hyd y nod oddiyno; heblawfod

Ysbryd y gwirionedd yn cyddystio a'r blaenaf.

Sir y Fflint.—Cjmnaliwyd y Gymrnanfa hem yn Brynbo,

-Cliwef. 12: y cynrychioliad oedd fel y canlyn : 19 Henuriaid, 4

Oifeiriaid, 4 Athrawon, Cyfanrif, 100. Undeb dyben ac

ymdrech cyffredinol drwy y cangenau yn cynyddu. Dysgwjdir

yn obeithiol weled ffrwyth mawr oddiar lafur ychwanegol y
Gynnadledd fach hon pan gynheso'gwres haul y nef eu gwyth-

Henau; yr hwn, fel pelydrau ha<ul y boreu, a gyrhaeddo bob

calon.

BEDYDDIAD PREGETHWYR.

Ytt Hybarch Lywydd Jones,—Buotn 40 mlynedd yn aelod

-gvda'r Bedyddwyr; a phan glywais am y Saint, penderfynais ea

i> wrthwynebu «tn belled ag yn fy ngallu. Bwriadaia dori pen y

Saint a'u clefidyf eu hunain; ac i'r dyben hyny, o'rheiniais ea

Hvfrau: and po mwyaf y chwiliwn i'w hegwyddorion athraw-

iaethol, pellaf o hyd yr awn gvda hwynt, gan gredu y gwirion-

•edd, a chymiioerais fy medyddio.

Gvvedi cael o honwyf y dystiolaeth addawedig, gan yr Ar-

ghvydd, dechreuais bregethu mawr allu Duw, i'm eyd ddynion ; a

Aeallais yn faan aiai gwirionedd y dywediad, "Y neb a ewyllysio
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fyw yn dduwiol yn Nghrist Iesu, a erlidir.'' Dioddefais lawer

Iriniaeth chwerw yn fy nheulu, na ddymunwn ei haiddangos i'r

wlad ar hyn o bryd, o herwydd agosr»ydd y berthynas ; tarawyd

fi yn fy mhen a maen, gan wr, ohlegid i mi gvflawni fy swydd

trwy fedyddio in: a ddvmunai hyny ; a throes fy hen gyfeillion

crefyddol i'm difrio, heb i mi wneyd yn waeth na thystiolaetbu

wrtbynt ddarfod i ini gael gafael ar y grefydd Apostolaidd, ac y
mwyuheir doniau yr Ysbryd Glan, ynghyda boll freintiau yr eg-

lwys gyntefig, gan Saint y Dyddiau Diweddaf.

Modd bynag cynnnrthwyodd yr Arglwydd fi hyd yraa : os

cefais orthrvmder, -celais orfoledd hefyd, gan ddwyn gofid a chael

cysur, y naill ar gyfer y Hall. Llwyrldodd fy Nuw fi ya rhyfedd ;

ac wrth edrych yn 61, gwelaf i'r oil gyd weithio er daioni, ac y
cydgymmysgvyd y gwahanol amgylchiad.iu cyffrous a'm cyfar-

fuont megys i tin gwpaa lelus odiaeth.

Cefais y fraint fawr o fedyddio araryw ; a cban y dygwyddodd

mi fedyddio rbai gwyr cyhoeddus, dichon y caniateweh i rai eu

henwi, fel y gallo darllen cu henwau dueddu at ddwyn ereill, o'u

cyffelyb, i ystyried a chanfod ychydig o werthfawrogrwydd cre-

fydd Mat) Duw.

Uu a fedyddiais yw y brand, a elwid, " Y Parchedig David

Davios," Forth Cawl, Gweinidog gyda yr Annibynwyr, Cafodd

ef dysliolaeth, a llawer o'i erlid yn herwydd cyhoeddi hyny.

NosSadurn, I9eg o'r mis bwn, bedyddiais y Panh John James,

"Gweinidog y Bedyddwyr, vn Cel'n Coed y Cymmer, ynghyda

pbregethwr Ieuanc perthynol i'r unrbyw addoldy.

Cyfarfyddodd y brawd J. James, a'r bnbl, yn Ngbapel y Bed-

yddwyr, bore dranoeth, i'r dyben o derfynu en rhwymedigaetban

i'w gilydd ; a daeth lliaws yrighyd y prydnhawn, i weled cadarn-

hati y ddau frawd. Fy ngweddi s-y bellach ar Dduw, am iddynt

gael a derbyn tystiolaeth gadarn iddynt eu hunain, fel y gallont

alw ar eu hollhen gyfeillion i ddyfod a cheisio y cyfTelyb fenditb)

ac i gydlawenbau a hwynt yn y gras mawr hwn.

Da genyf allu eich hysbysu i mi gael llythyr o Ga?rfyrddin,

yr wytbnos ddiweddaf, i'm hysbysu ddarfod iddynt, wedi fy myn-

ediad oddicartref, fedyddio Efrydwr ieuanc perthynol i'r Ysgo),

lie y dysgir pregethwyr ynddi gan ddynion. Cadarnbawyd ef ar

Ian y dwfr; ymroddodd i weddio yn daer ; ac yn mhen wyth awr

a deugain, cafodd dystiolaeth eglur; ond, o herwydd iddo ddy.
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wedyd ain yr hyn a wDaeih yr Arglwydd i'w enaid, cafodd ei

droi or Yss»ol, o'r Capel, ac o dy ei dad ! Onid rhvfedd, fel y

mae proffeswyr Crisiionogaeth yn cashaa crefydd Crist ? Gan

ddymuno achubiaeth pob dyn, le, byd y nod yr erlidwyr crefydd-

yl, ydwyf ei.b ffyddion frawd.

Caerfipddin. Thomas Joses.

LLYTHVR ODDIWRTH JOHN" PARRV.

Sartt Sior, Mawrth 13, 1854.

Axwu Lywydd Jones.— Yr wyf yn vsgrifenu atoch fyr banes

o sefyllfa bresennoi Cyunadleddau y Gogledd. Yr wyf yn deall

1'oi v Llywydd T. Jeremy, eisoes wedi anion i chwi yehydig o

hanes ansawdJ Cyunadledd Sir Ftlint. CynnaWasom Gymmanfa

Sir DJinbycii yn Abergele. Cawsom Gymtnanfa dda. a phob un

o Lvwvddion y Cangenau yn direyd fod y Saint mewn undeb da

a'u gilydd, a goiwg am lwyddiaut yn yr amser dyfodol, trwy fod

amryw vn crelu, a rbai wedi aiidaw cymmeryd eu bedyddio bron

yn mhob cau^n. Bedyddiayd un boreu Sal y Gymmanfa yn

Abergele, a hedvddiwvd tri er y Gymrnanfa mewn gwahanol

gangenau. Mae amryw wedi a.idaw y cvmmerant eu bedyddio;

rbai yn mboo i.-angen o'r Gvnnadledd. Mae gwell argceliou yma,

vn bresennol uag a fu er ys amser ; nid oes yma dditn un gangeo

yn amddifad o ddouiau yr Vs'oryd Glan, ac yr ydym yn ym-

drectau cael rhaeor o honynt; ac nid ydym yn foddlon byw islaw

ein breintian, eithr v mae eich cvnghorion da a buddiol trwy yr

Udgoes, vn dwyn hendiihion adnewyddol i'a plith, trwy i ni eu_

gweithredu.

Hetvd . ymwelibd v Brawd T. Jeremy a ni fu yn llesol ac ad-

eiladol, trwy ein bod wedi pro6 gallu yr OrTeiriadaeth yn ei ddi-

lyn, a'r Saint vn cael eu boddluni yn fawr trwy ei addys^iadau.

Cawsom Gymmanfa dda hefvd yn Llaurwst, Dyffryn Conwy.

Yr oedd vr boll S»yddogion a'r Saint vn gadarn yn y ffydd, ac

yn Tystiolaetbu yn dda am eu cangenau. Mae tri neu bedwar

wedi addaw cymmeryd eu bedyddio yn fuan. Aeihym gyda'r

brodyr Jeremy a Roberts trwy y gwahanol gansenau, a cbawsom

hwynt yn lied dda, sef Betbesda a Cbaemarvon. Aethom oddi

vno i Gvmmanfa Sir Feirionydd, yr hon a gynnaliwyd yn Har-

lech ; caw&om amser da vno gyda'r Henuriad J. Davies a'r
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flwvddosion ereill
;

yr oedd pob peth yn cael ei gadw yn ol rbeoi-

au vr Eglwys, ond Ychydig o lwyddiant; elto. fe addawodJ tri

neu bedwar gymmeryd eu bedyddio, a gobeiihiaf mai felly y

bydd yn fuan.

Yn debyg i'r uchod mae sefyllfa y Saint yn y Gogledd yn awr.

eitbr byderaf y caf y fraint o yru banes mwy o fedyddio y tro

nesaf. Fy nghofion atoch yn garedig, ac at y Brodyr T. Jeremy

a D. Daniels.

Ydwyfeicta brawd yn yr Efengyl.

John Parrv.

O. Y. Derbyniais lylhyf o DdytFryn y Liyn Haieu Fawr.
dyddiedig Rbagtyr 30, yn cynnwys newydiion da am Seion aH
pbreswylwyr ; sef, bod taeddweh yu teyrnasu yno, a phawb vn
gyffredin yu mwynbau iechyd : a cbymbeila yn fawr i vmdrecbu
dyfod yno Y mae hyny gyda phetbau ereili, yn brawf eu bod
tuewn lie da; pe arogen, byddent yn waeth na'r uSemolion,
oblegid nid vdvut hwv vn ewvllvsio i'w brodvr ddvfod attvnt i'r

lie drwa.— j. P

YSECTAUYN CAEL DADGUDDlA DAU O'R DIYYEDD.

Nos Luu. Ionawr 30. Y flwyddyn bun, wedi cyfarfod gwres-

og mewn Capel, yn Mhen y Cae, Sir Fynwy, gofvnodd y Gwein-

idog i rai o'i bobl fvned gydag ef i ymofn a'a propbwyd
; ac

eu mvned i dy pregetbnr cynnorthwyol. bu iddynt hwy, ac un o'r

Wesleyar* Reformers, o«od eu dwylaw ar fwrdd trithroed ; a cbv-

hoeddasaut, iddynt boli y bwrdd, a cbae! ganddo yr atebion can-

lyaoL

Gofynai y Gweinidog, A oedd ein cyfarfod yn lliosocacb beno

nag arleroi-

Ateb. Oedd.

G.—Ai ysbryd da ydwyd ti ?

A.— Ie, ysbryd da.

G —A oedd ein addoiiad yn gymmeradwv td vnefoedd '

A.—Oedd.

G.—Pa "nyd y bydd i'r rbyfel barbae ?

A.— Hydi fis ilai.

G.— Pwy a goll ?

A.—Nicholas.

G.— Pa bryd y cwymp Angbri>t
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A.—Yn mhen y ddeuddeDg inlynedd.

G.— A yw ail briodas yn iawn ?

A.—Ydyw.
Gofynaiy Diacon,— A ddaw y parcliedig o Gtvm Amman atom

n os efory ?

A— Daw.

G.—A ddaw Mr. Rees, hefyd ?

A. Daw.

Gofynaiy " Wesleyan Reformer." A yw yn iawn gwrthwynebu

y Wesleyaid ?

A—Ydyw.

Er liad aeth Mr Rees, i Pen y Cae dranoetb, ac er iddo, drwy

beidio, brofi nad gwir yr nil o ddywediadau yr " ysbryd da"
byrddiog, etto cred y crefyddolwyr swyngyfareddol hyn mai

braint aunrhaetbadwy ydyw cael y fath ddadguddiadau ! Ond

hwy, gyda'u dewiniaeth, ydynt o nii'er y rhai a erlidiant y Saint

yn ffrom, o herwydd y dywedant fod Duw yn daclguddio ei gy f-

rinach i'w weision y prophwydi.

T. Mason.

GOFYNIAD.

Mr. Gol,— Da fyddai genyf gael clvwed trwy gyfrw»g yr Ud-
gorn, beth yw yr actios i fod y cwrw yn cael ei wahardd i'r Saint

wneyd defnydd o hono. Ai am ei fod yn feddwol, neu a oes

rhywbeth arall uaewn gohvg. Boddlona atebiad i'r uchod lawer

heblaw Lisbond.

ATEB I'R UCHOD.

Nid yw yr Eglwys yn gorfodi, eithr yn cynghori y Saint i ym
wrthod a gwlybyroedd meddwol, gan esgymmuuo y rbai afeddw-

out, oddigerth iddynt edifarhau. Gallesid tybied fod synwyr

cyffredin yn ddigon at arwain dyn-on i ystyried, mai llawnach

bwvd-gistiau, taclusach cefnau, a siviolach teuluoedd a fyddai

ganddynt trwy brynu, yn He gwario ;
mai gwell iechyd a fwyn

heid, trwy fwyta ac yfed pethau glan, na thrwy draflyncu trwyth-

ion gwenwynig; ac mai mwy dylanwad, a thawelach mynwes-

au a feddiaunai y rhai ua seriwyd eu cydwybodau, trwy ym-



DDGOKN SEION. 195?

fucfreddn yn s-antaidd, gan yrogadw oddiwrth lymeilian. Pan
yfir y trwythion syfrdanllyd, bydd i berffeithrwydd sobrwydd-

gclli graddau eyfartal i raddau yr effaith feddwnl a dcimlir oddi-

wrth eu byfed ; ac ni phreswylia yr Ysbryd Glan gytfetg ysbryd-

ion alliiu.

Mae gwyr sobr, cyfiawn, a duwiol, yn ennill dylanwad ar

ereill, yn cynnyddu niewn ffal'r gyda Duw a dynion, ac yn

gwneyd daioni mawr bob ffordfi; ond rbai, wedi ymollwng i

ddiota, a gawsant deuluoedd grwgnachlyd. a chollasant en dylan-

wad yu ruhlith pobl dda : aetbant yn withodedig gan yr eglwys,,

yn ddirmygedig gan y byd, yn fwrn ar eu perthynasu, ac yn.

geluneddau drew 11yd, o dan ddigllawn farn Duw.

ARWYDDION YR AMSERAU.

Hawk, ac ar ei gynnydd, ydyw gwallgofrwydd rhyfelgar aroher-

awdwr Rwssia ; ac er mai y grefydd Gristionogol a gymaier yn?

esgus tros ymladd, ni chauiata ef ryddid i unrhyw grefyddwyr

bregethu a gwasgaru llyl'rau, o fewn ei aniherodraeth, ond i eiddo

eglwys Groeg, pen yr hon eglwys ydyw ef ei bun ; ond caniateir

rhyddid yn Twrci i bob crefydd, ac ystyrir y Cristionogion yno

yn gyfartal eu hawliau a'u biein«iau gwladwriaethol i'r trigolion

genedigol, er mai y grefydd Fahomedanaidd a broffesir gan y
Ilywodvaeth. Yr 1 1 eg o'r mis hwn, cycbwynodd Llynges Prydain

o Portsmouth, i'r dyben o ddwyn archdeyru Rwssia i'w bwyll

:

llywyddir hon gan Syr Charles Napier, ac arweiniwyd hi allan

gan y Frenines Victoria, y Tywysog Albert, Tywysog Cymru, y
Tywysog Alfred, a dwy o'r Tywysogesau breninol, ar fwrdd yr

agerfad Fairy, yngolwg miloedd o edrychwyr gorlawen, yn cyd.

floeddio a'r morwyr "Duw a gadiva y Frenines !" Ni welwyd y
fath lynges. o ran grym, prydferthwch, a medruswydd byddinol

erioed o'r blaen. Yr oedd nifer menywod Prydain yn 512,36),

tros ben nifer y gwrrywod eisoes : eithr ga» ua chaniateir ond

pedair menyw i bob tin catrawd o'r milwyr ymfudol, ycbwanegir

y mwyafrif menywod, yn gyfartal agos a nifer y gwrrywod a

ddanfonir i ryfel, Cyd rhwng ymadawiad gwyr oddiwrth eu

gwragedd, y gyfraitfa unwreigiaeth, ac ymfudiad meibion lauer i

wledydd pellenig y by<l, llaiheir poblogaerh Prydain gyda cbyf-

J yjadra bellach. Mae y Geri marwol yu tori yonaitfa ei lucedd y»
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Lloegr, yn Alban, ac yu Iwerddon y dyddiau hyn : cymmerwyd

.31 o bobl Glasgow yn glof mewn un dydd, a 30 tranoeth. Bu
daeargryn arswydus yn Calabria, yn ddiweddar ; difawyd eiddo,

werth miloedd <> bunnau; taflwyd tai, yn bendramwnwgl
;
ymrol-

iwyd creigiau, yn dibyndohyn ; a Haddwyd tros 2000 o'r trigolion

yn y galanastr aruthrol ac ofnadwy. Dirwasgir pobl gan eisiau

bwyd, ar y cyfaudir ; a dyblir y dreth, a enwir " Income Tax" yn

y deymas lion, o herwydd y rhaid cael yn agos i dair miUivn o

htuvnau vti ycliwaneg y*fiwyddyn yraa, na'r un flaenorol, o her-

wydd y liosogwyd nifer y milwyr a'r llyngeswyr mor fawr.

Anhawdd yw dirnad y dit'rod a wneir ar ddynion, ac nj ellir dy-

wedyd pa pryd na pba le y derfydd yr ymgyrch rhyt'elog presen-

siol. Hoffera fod gyda y Saint, \h Seion ; eithr ewyllys yr Ar-

glwydd a wneler; a tbra yr ymddygom yn ol ei ewyllys santaidd

Ef, bydd i bob peth gydweithio er ein daioni ; canys gwna Efe i

gynddaredd dyn ei foliannu, trwy ageryd ffordd, i fynedfa yr

El'engyl dragywyddol, at boll wahanol bobloedd y byd i gyd.

AMRYVVIAETHAU, &c.

g§§?T Nac anghoned Llywyddion anfon eu cyfraniadau at y
Cymdeithas Ynii'udol Barhaus, a'u cyfraniadau at y Demi yn y
chwarter hwn, mewn pryd i'w hanfon oddiyma i Lerpwl, Ebrill

laf, yn gyd-fynedol a'r drefn sefydlog i hyny.

Derbyniadatj o Chwef. 15 htd Chwef. 22.—Dwyr. Mor-
.ganwg, £1 19s 6c.

KSjjg- Anfoner pob Uythyrau, yn cynnvrys eirchion a thaliadau,

i Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydfil.
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DYWEDYD YN DDRWG.

TJAN Y LLTWTDD S. W. RICHARDS.

Daeth yr arferiad o ddywedyd yn ddrwg mor gyffredin, yn

mhlith agos i bob gradd o ddynion, ac mor gydwauedig a phob

ystod mewn bywyd, fel na ddianc ond ychydig rhag yr euog-

rwydd sydd yn canlyn y fath arferiad. Dichon i'r drwg a

wneir gan y cyfryw ag a ymhyfrydant yn y drygioni atgasaf

hwn, ymddangos i rai megys gwegi; eithr nis gall felly, ond i'r

rhai ag ydynt wedi ymgynnefino ag ef, fel nad allant

ganfod ei dueddiad dinystriol. Efallai na chyflawnir un-

rhyw bechod yn fynychacb, gan rai a broffesant eu bod yn

Saint, na'r un o ddywedyd yn ddrwg; yrnddangosant hydyn hyn

fel heb eu dysgu am y dyianwad grymus a ellir ei reoli gan y
tafod, er dedwyddwch neu druenusrwydd dynolryw. Ymddang-

osant fel pe beb ystyried y bod un gair yn mynycb ddistrywio

yr ymddiried ag y sydd yn rhaid iddo gael teyrnasu yn benaf lie

bodolo dedwyddwch, ac mai ami y mae yn cynnyrchu eangach

Iriwed, na braidd umhyw weithred ddrwg arall a ellid ei chyf-

lawni; ni ddysgasant etto wylio ar eu geiriau fel pe byddai

pob gair yn offeryn bywyd neu angeu—yn fendith neu yn fell-

dith, i'r rhai hyny a ddeuant o dan ei ddylanwad.

Mae cyfraith Duw yn dra inanwl yn ei gofyniadau ar y pwnc
hwn, yn gymmaint felly na all na gwrryw na benyw a ymhyf-

rydo yn y fath ddrygioni gael eu hachub, am ei fod yn drosedd

»varthus o'r gyfraith. Darparir swyddog gan gorfforiad yr
13 [pris 1^.
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Offeiriadaeth santaidd, dyledswydd arbenig \r hwn i'w edrycii

na arferir dywedyd yn ddrwg yn mhlith y Saint, na chwaitk

»y bodola yr enllib, nu'r caledwch sy beunydd yn gyssylltiedig

a'r arferiad. Byddai i gyfraith yr Offeiriadaeth Santaidd. ond ei

gweinyddu yn fanwl, wahanu yr un euog o gamwedd mnr

wrthun oddiwrth gymdeithas y Saint; a phanweinyddo swydd-

ogion teynas Dduw raewn perffeithrwydd ger bron yr Ar-

glwydd, bydd i'r pechod hwn, a'i holl ganlyniadau drygionus

beidio yn hollol. Dylai gochel y drwg hwn, fod yn fyfyrdod y
Saint, yn mhob sefyllfa bywyd, yn neillduol os yn meddi-

annu ar sefyllfa amlwg ymmysgybobl—neu un lie y dysgwylir

i'w pob gweithred a gair fod yn bortread i'r bobl. Cawsoni

achlysuron i sylwi ar y pwysigrwydd o hyn, yn neillduol gyda

Bugeiliaid a Lly wyddion a elwid i ddilyn y naill y Hall yn eu

llafur gweinidogaethol. Dadorchuddir yr egwyddor yn ebrwydd

pan y byddo i Henuriad, wrth ddilyn i le un arall, anghym-

meradwyo ffordd a llywodraethyddiaethgyffredinol ei ragflaen-

ydd, a gwneyd dinystriad y llywodraethyddiaeth sydd yn bodoli

at ddwyn gorchwylion yn mlaen, yn orchwyl blaenaf, gan eu

hanghymmeradwyo yn gyhoeddus, a sefydlu cynlluniau new-

yddion i weithredu yn. ol ei olygiadau a'i dueddiadau neillduol

ei bun.

Pan gymmerir y dull hwn, gwneir hyny yn gyssylltiedig a

nodiadau a .chrybwvlliadau a dueddont i ddistrywio gwaith a

dylanwad y rhai a fuont o'r blaen; er y dichon i'w hymdrech-

iadau fod yn fawr, i'w llafur fod yn ddi ball, ac i'w dybenion

fod yn bur, yn unol a'r goleuni a'i
- gwybodaeth a feddianent, a

chymmaint felly ysgatfydd ag unrhyw ddyn a allasai eu dilyn.

Mae Duw yn sicr o gyflwyno gwobr gyfiawn ar yr holl

fath lafurwyr ffyddlawn. Pan y galwer Henuriad i ddilyn un

arall, gweddai ei fod yn fyfyrdod ganddo i warchod tros les a

dylanwad y brawd hwnw, fel yr ewyllysiai yntau gael gwarch-

od ei eiddo ei hun dan y cyffelyb amgylchiadau. Ni ddylai un

dyn dybied, am foment, nad yw y llywodraethyddiaeth a fab-

wysiadwyd gan arall yn un gyfiawn, vn unig am ei bod yn

gwahaniaethu oddiwrth yr un hono a ddewisai ef. Dichon fod

gwahaniaeth dull i weinyddu ac etto yr oil wedi eu hargymhell

gan yr un Arglwydd, megys ag y mae amrywiaeth doniau trwy

yr unrhyw Ysbryd. Hysbysir ni gan yr Apostol, "Y mae
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anrryw weithrediadau, ond yr un yw Duw, yr hwn sydd yn

gweithredu pob peth yn mhawb." Yn awr os gwir yw hyn,

pwy a fedr eistedd mewn barn ar ei frawd, o herwydd fod gan-

ddo ei fodd neillduol o weithredu, ac anghymmeradwyo hyny,

heb ddyfod dan gondemniad? Gwahaniaetha dynion yn eu

tueddiadau, tymher, ac ysbryd, a Dtrwydyw awdwr y gwahan-

iaeth hwnw; ac nid oes gan neb hawl i ddywedyd yn erbyn ei

frawd, oblegid i Dduw ei ddonio fel hyn, tra y mae ei ddymun-

iadau a'i ymdreehiadau i gynnal cyfiawnder yn nghanol dynol-

ryw, ac adeiladu teyrnas Duw. Er fod yr egwyddor hon yn

wir, ac yn hanfodol i sylwi ami, nid yw yn ymyraeth mewn nn

niodd gyda'r cyfrifoldeb a orphwys ar bob un i gymmeryd dull

cyfaddas at gywiro drygau lie b3rnag y bodolont; ond nid yw
dull dyn i gynnyrchu drwg o anghenrheidrwydd, yn herwydd

ei fod yn gwahaniaethu mewn rhyw bethau oddiwrth ddull un

arall.

Pan ddysgo dyn y gwirionedd, bydd iddo wybod, os cymmer

ef yr hyfdra i ddywedyd yn erbyn ei frawd, yr adfesurir

yr unrhyw fesur iddo yntau yn ol, os yw Duw yn eirwir.

Dichon i ddyn wneyd drwg, a'r weithred hono yn dra chyfyng-

ol yn ei dylanwad, tra y dichon i arall ddywedyd am y drwg

hwnw wrth rai nas gall fod ganddynt reolaeth drosto, a chyn-

nyrchu cyfanswm o niwed cyhoeddus a phersonol ei natur a

fyddo braidd yn annherfynol.

Mae yr amser v.edi myned heibio, y dichon i ddyniou hawlio

perthynas gyda phobl Dduw, ac ymhyfrydu yn y fath arferiad

heb eu dirmygu; a He gwnelo Dysgawdwyr eu dyledswydd,

bydd i'r fath bersonau, pa un bynag ai uchel ai isel, ganfod eu

hunain mewn perygl o gael eu galw i gyfrif, ac, ysgatfydd, yr

ymddygir atynt yn unol a chyfreithiau yr Eglwys; tra y bydd

i'r^oll ag ydynt wybyddus o'r urdd uwch, ac o gyfammodau yr

Qffeiriadaeth santaidd, deimlo gradd o ddigofaint, na ddichon

ond eu hunain fod yn alluog i'w deimlo.

Nid oes gan neb yn nheyrnas Dduw hawl i gyhoeddi ac i

wneyd yn hysbys feiau ereill, ond yn unig i'r rhai sy ganddynt

hawl i geryddu a chospi y troeseddwyr. Nis gall ond drwg

darddu o unrhyw ffordd arall, ac ychwanegu drwg at ddrwg sy

waith yr Un drygionus. Os cenfydd dyn ddrygioni yn ei frawd,

a chanddo i'w gynghori a'i geryddu, ei ddyledswydd ydyw ym-
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drechu a alio i ddywygio y brawd hwnw, wrtho ei hunan; OS

na lwydda, yna ei fraint ydyw hysbysu y ffeithiau yn yr achos

wrth y Dysgawdwr, hawl yr hwn, trwy rinwedd ei swydd

ydyw gweled na byddo drygioni yn yr Eglwys, ? hwythau

niewn undeb a allant ymdrechu achub y cyndyn; os na allant

ynghyd lwyddoi droi yr euog oddiwrth ei drosedd, yna gellir ei

ei ddwyn gerbron Cynghor yr Eglwys, ac ymddwyn atoyn gyf-

reithlawn. Hyd na chymmerer y dull hwn, nid oesgan neb hawl

i gyhoeddi ac i areithio yn erbyn drygioni brawd. Gradd o nodd-

ed rhag dynoethiad yw hyr\. a drefnodd Duw yn ddoeth i'r oil

ag ydynt yn ei deyrnas, fel y caffont gyfleustra i ddiwygio eu

beiau cyn cael o honynt ddylanwad drwg ar ereill. Pan gen-

fydd dyn ddrygioni neu gyndynrwydd mewn un nad oes gan-

ddo allu i'w alw i gyl'rif, ei fraint ydyw hysbysu hyny i un

sy ganddo awdurdod yn yr achos, ac yna bydd ei odreuon ef

yn Ian, a'r pechod yn gorphwys gyda rhai y sy ganddynt allu

i'w roddi ymaith, a chan y rhai y rhaid gwneyd iawn a'i gwar-

ed oddiwrth gyliawnder y gyfraith. Ehaid i'r Saint sylwi ar

yr egwyddorion hyn yn eu holl gwsmeriaeth a'u gilydd, neu ni

allant byth etifeddu bywydau tragywyddol.

Gwnaed Rawer o gyfnewidiadau yn ddiweddar, a llawer o

Henuriaid teithiol sydd yn cael eu galw, ac a elwir etto, i lenwi

lleoedd y rhai a ymfudasant; a dywedein wrth yr oil o'r cyf-

ryw, bendithiwch eich rhaSaenwyr, trwy gynnal eu dylanwad

yn mhlith y bobl, ac na cheisiwch byth adeiladu eich hunain ar

ddinystr rhai ereill. Os bendithiodd yr Arglwydd y rhai a

fuont yn eich rhagflaenu, rhoddi iddynt galonau y bobl, trwy

yr hyn y cawsant allu i wneyd daioni, na fyddwch eiddigeddus,

ac ofni na rydd yr Arglwydd galonau y bobl i chwithau hefyd,

Os ceisiwch iachawdwriaeth y bobl, a dymuno a'ch holl galon

wneyd daioni iddynt, rhydd yr Arglwydd i chwi yr oil ag

ydych deilwng o hono, a'r oil a alloch ei reoleiddio i'w ogoniant

Ef. Os na rydd yr Arglwydd i ehwi galonau y Saint am nad

ydych deilwng o honynt, c lwi a geisiwch yn ofer am eu caeh

Ni raid i un dyn fod yn eiddigeddus o'i awdurdod, dylanwad, na

gallu. Os oes ganddo ry wbeth gwerth ei feddiannu, efe a'i der-

byniodd oddiwrth Dduw, ac erys gydag ef gyhyd ag y byddo

deilwng o hono; ond os na bydd, iddo ei anrhydeddu, ymad
oddiwrtho, ac yntau a gyhoedda ei fiblineb ei hun trwy
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ddangos ysbryd eiddigeddus am yr hyn y teimla ei fod yn ei

adael ef. Y dyn hwnw a werthfawroga ei fendithion fel yn

dyfod oddiwrth ei Dduw, ac a deimla i gydaabod ei law Ef j'n

nihob peth, a ganfyddir bob amser yn llwybrau doethineb, a

hwy ydynt heddwch. Darfydded pob ymddyddanion drwg o

blith y Saint; y maent yn llygrn ymddygiadau a moesau da,

ae yn distrywio teimladau da liefyd. Byddwch ofalus am
ddedwyddwch eich gilydd, carwch eich gilydd, a eheisiwch am
iachawdwria^th pawb; yna ceweh ymddangos yn waredwyr ar

Fynydd Seion, i fwynhau gwobr oludog y gwaredigion, a dyfod

yn wasanaethwyr eiu Duw am byth.

" Y MORMONTAID."

" Mae y bobl resynus hyn yn prysuro o'u gwlad yn heidiau tua

chymmydogaetb y Llyn Halen. I chwyddo y fyntai, ar yr 28ain

o'r mis diweddaf, gwelid amryw o'r dref hon yn cychwyn ar

fwrdd agerddlong i Le'rpwl, gyda. bwriad o gyfeirio tua'r Ganaan

ddychymraygol y tu draw i'r dwfr/Tn eu plith yr oedd hen vrraig,

87 oed, yr hon a broffesai ei liyder cryf o weled ei hen wr (sydd

wedi ei gladdu er's blynyddau) ar ol tirio yno,a'i anrhegu a bosan-

au cynhes, pa rai, er profi gwirionedd ei ffydd, yr oedd bi wedi ym-

drafferthu i'w gwau, er cynhesu traed un oedd wedi oeri er's cym-

maint o amser. Prin y gallvvn ganinol ymddygiadau y bobl hyn,

o herwydd os credant wirionedd eu crefydd, dylent, cyn bod yn

deilwng o Ganaan, ymdrechu mwy nag a wnaethant ar ran eu

cyd-ddynion, er eu goleuo am ddymunoldeb y fangre ddedwydd,

yu lie troi eu cefnau ar unwaith, a'u gadael raor amddifad yn yr

hen anialwch. Ow ! Ow! yr ydym wedi synu drachefn a thra-

chefn t'od neb yn ngwlad oleu yr ysgolion Sabbothol yn rhoi coel

i'r fath drwyth o ynfydrwydd anysgrythyrol ! Dengys fod genym

waith mawr i'w wneyd etto, i oleuo a sefydlu y wlad yn egwydd-

orion syml ac anmhrisiadwy gwir Gristionogaeth."

Syned a syno, a ammbeuodd na arucuheued yn hwy,ond cy.

wilyddied a berthyno, y tcae yn rhy wir, fod hyd heddyw yn

aros, mewn gwlad " Gristiouogol !" yn " Nghymru oleu !" yn Sir

Aberteifi, ie, yn nhref Aberystwyth, wr o Gymro, a feiddiodd

gyhoeddi y twsw uchod mewn rhy w bapyryn a elwir yn " Wasg,"



202 TJDGOBN SEIOK.

ei hunan. Mr. Gol., a'i llnniodd, a'i hysgri fenodd, ac a'i cyboedd-

odd;—drych yw, ynte, yn yr hwn ei gwelir ef o'i goryn i'w sawdb

ac aroglir arlan sawyr anwireddus bwll ei galon erchyll ynddo.

Myned a hosanau o Sir Aberteifi yn fwriadol i gvnhesu traed ei

gwr oedd wedi marw er's blynvddau, aie ! A goeliwch chwi, hyd

y nod eich hunan, Mr. Gol Fod y fenyw bono, na neb o'r Saint

yn bwriadu dim o'r fatb belli? Os gwnewch, y mae genych gryf-

ach ffydd, / fath ag yw, nag sydd gan neb o'r Saint ar a wydd-

om. Os oredwch hyny, paham na chniliwch i mewn yn fanylach

i'w daliadau a'u hargyhoeddi, nen gael •'ich argyhoeddi, drwy res-

yuaau argyhoeddiadol a charedig,yn lie cyboeddi y t'atb fwcci bw

a'r uchod? Onid mwyaf eich cywilydd chwi nad arsyhoeddas-

ocfa bwynt, a hwythnu yn gvmmydogion ages i chwi; nid ydych

cbwi yn argyhoeddwr grymus, naill ai o ddiffyg gwirionedd i'w

hargyhoeddi o hono, neu o ddiffyg yrndrech ynoch chwi. Pa un

Mr. Gol.? Mae eich cwynfaniad, druaii, yn cyfaddef, fod cryf.

ach dylanwad gan y Mormoniaid na'r eiddych chwi ; ai tybied

nad cvfystyr hyny a chvfaddef mai ga«ddynt hwy y mae mwyaf

o wirioneddau argyhoeddiadol,. a'r cyfartliiad uchod o'ch safre

chwithau, vn profi paham y gwaeddodd y cadrjo hwnw * grawra

surion !

'

"Ow, owl'
1 Golygydd Newyddiadur Cymreig yn byw am flyn-

yddau yn yr un wlad a, le, ynghanoS" heidiau o Formoniaid," ac

heb ddeall mai anwiredd noeth, disail, a diachlysur iddo a gy-

hoedda, tra y gwyr pawb ereill fod ei ystori wedi ei ehynlluuio

o ddefnyddiau enllib, ei gwau a'i chordeddu bob edefvn o hont

o garth garw athrod,— Mr. Gol., y gweudd, a'r " Wasg" o Aber-

ystwyth yw y gwydd a'i gweua. Rhaid ei fod vn baganaidd arw

os na wyr well na hyn ; ac o ganlyniad yn gyfrwng anheilwng i

gyfarwyddo y " Wasg," " cyfrwng dysgeidia^th yr oes." Os

gwyr well, yna rbaid ei Cod yn gynllaniwr, ysgrifenwr, argraffwr,

a chyhoeddwr anwiredd gwybodus! Y fod un sill o wirionedd

yn ystori yr hnsanau, heriwn ef na'r hyd i'w brofi. Y gallai

efe wybod hyny sydd eglur, o herw ydd mai Saint oedd cynnifer

o'i gymmydogion,y distadlaf o ba rai a brofasent hyny iddo yn

y fan ; o ganlyniad, y mae ei gyi'addefiad ef ei hun yn ei wneyd

yn Olygydd celwyddog' ffordd bynag y troa ; a gwaeth etto, cel-

wyddau ar grefydd ei gymmydogion, y pefti anwyiaf a feddant, yr

hyn a'i prawf yn amddifad o grefydd ei hunan, er nad faint eB
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-ymffrost o fod yn "ngwlad oleu yr ysgolion Sabbothol.'' Os
dyma'r fath Olygyddion a droir allan o ysgolion Sabbothol Sir

Aberteifi, Daw y gwirienedd a gadwo Lenyddiaeth ein gwlad

allan o gyrhaedd sawyr andwyol eu hanadl hwynt. Caamoliaeth

wael yw cyhuddiadau cehvyddog ar grefyda eu cymmvdogion, i

gymroeriad ysgolion Sabbothol; etto dyraa a geir gan eu cau-

molwr Golygyddol hwn. Onid gweU i'r athraw ysgol ei alw yn

ol i ddysgu yr hen wersi da yn y catechism a ddywed,—" Na
ddywed gelwydd yn eibyn dy gymmydog."

Beia y Mormoniai-d em ymfudo mor fuan; etto ni ddywed pa

-hyd y bu rhai o honyntyn pregethu hyd heorydd a thai Aberys-

twyth, nad sawl blwyddyn y buont yn yiuladd yn-erbyn ei anwir-

eddau ef ac ereill, gan gynnyg egwyddorion syml ac «nmhrisiad-

wy gwir Gristionogoeth i'r Gol. hwn a'i gyfeillion; ond tebyg y

dyrounai fod yr hen wreigen 87 mlwydd oed yn aros yn hwy er

idilo -ef gael testunau " synu drachefn a thrachefn," wrth ei ys-

toriau dychvromygolei hun, pan mai y syndod fyddai at ei dd«lni

ei hun, pe vr yraholasai hyd y nod a'r " hen wraig,'' neu rai o'r

Saint, ynghvlch beth a gredent ! Ytnresyina hwn fod ymfudiad

y Saint yn gwrthbroti " gwirionedd eu crefitdd," o herwydd,

-ebe fe, "Os credant wikionedd eu crefydd," ni ddylent ym-

Yudo mor fuan, pan o'r ochr arall y mae eu hyrafodiad hwy

me»a urfydd dod i'w crefydd, yn ffaith amlvcach nag a ddyry

unrhyw 'broffeswyr yn y wlad eu bod yn credu gwirionedd eu

erefvdd. Ao felly, o chwith y gwel efe yma ett"! Eithr, cyf-

addefa ein cyfaill mai gwirionedd yw crefydd y Saint, gwelir, a

dymuna ddeall ychwaneg o honi, debygid, ac ar yr un anadl

geilw hi yn "dricyth o ynfydrwydd anysgrythyi-ol:'' Gellid deall

ei fod ef wedi dysgu digon o'r fath drwyth a hyny eisoes, yn yr

ysgolion Sabbothol neu le arall, fel na raid i'r Monnoniaid aros

yna i'w ddysgu ef. le, a'r Gol. croeshaeriadol, enllibus a gwvr-

gam hwu a ddywed, " Denyys hyn fod genYM waith mawr i'w

wneyd," sef y '*»' olygyddol, ' ni y ^wtrgristioaogion !' A chan

ddecbreu ar y gwaith mawr, wele ei ergyd cyntaf efallai, sef cy-

hoeddi fod cytnroydoges iddo ef ei hun wedi gwau hosanau yn

bwrpasol i gynhesu »raed ei gwr yn California, yr hwn oedd wedi

marw er ys blvnyddau yn Nijhymrul O! ffei rhag y fath fawr

waith, a'i fawreddog weithiwr, ynghyd ac ar yr hwn a'i gosododd

•&t y lath wai-ih, sef tad y celwydd.
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" Gwir Grlstionogaeth" hollol ysgrythyrol a givdir gan y
" Mormoniaid,"—eu harweinydd anffaeledig yw Ysbryd Duw, yr

hwn abrawf wirionedd ein haeriad, i'r Deh a ufydilhao i ofynion

dwyfol ein crefydd, drwy gael ei fedyddio er maddeusnt, ac efe a

dderbyn " ddawn yr Ysbryd Glan,'' yr hwn a dystia iddo mai

chwedlau disail yw '* ystori yr hosanau,'' y " cerdded ar y dwfr,"

y " gwyrth V pastwD," fel y " brogau a'r pren pwdr,'' a'r mil ond.

nn, neu 51 ac tin, o ystoriau ereill a gyhoedda GolygyddioD, ac a

bregetha duwinyddioo yr oes am danora ; a deallir yn eglur mai

o herwydd y fod gan y Saint y " wir Gristionogaeth," ac y fod y
gwir yn erbyn y gau ac yn erbyn y byd, y cynhyrfa hen nwyd

pob gau grefydd i'w bymladd hi a hen gleddylau rhydlyd enllib

ac anwiredd.

UDGOHN SEION.
> h IJ

Seren p ^aittt.

DYDD SADWKN, EBEILL 1, 1854.

Teyrnas Dduw.— Adeiladu Teyrnas Dduw yw dyledswydd

flaenaf, benaf, a phwysicaf pob dyn ; byn a ddylai fod ei briC"

amcan, a dylai wneyd i bob petb a fedda, pob cyfieustra a

gaiff, a phob talent o'i eiddo, fod yn wasanaethyddol i hyn.

" Eithr yn gyntaf, ceisiwch deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef,'*

oedd dysgeidiaeth ein Harglwydd i'w gyd-oeswyr, a phe sengai

yr un traed dwyfol ar ororau Cymru yn awr, credwn mai ei

floedd gyntaf a fyddai ar bob gradd, ac ar baicb, nad beth eu

proffesiadau, deuwch i mewn i deyrnas Dduw! Mae y pwys-

igrwydd o fod yn nheyrnas Dduw mor hunan eglur i ni, fel na.

allwn feddwl am ddim i'w gystadlu ag ef. Bod yn ddeiliaid o

deyrnas Dduw yw cael bod yn blant i Dduw ; a bod yn blant

yw bod yn etifeddion i Dduw, a chyd-etifeddion a'n Harglwydd

Iesu: yv hon etifeddiaeth a gynnwys ynddi bob bendith ys-

brydol a daearol, presennol a thragywyddol ; ie, can mil mwy
o bleserau, llawenydd, cyfiawnder a gogoniant, nag a ddaeth i



UDGORN SEION. 20S

galon dyn erioed i'w ddyehymmygu; yr hyn oil a addawa ein

Harglwydd gyd-etifeddu a'i frodyr ffyddlon o'r un-dad dwyfol.,

pan sicrha yn ddios,— " A'r holl bethau hyn a roddir i chwi yn

ychwaneg," O'r ochr arall, mewu gwrthgyferbyniad, gwelir,

rnai colli pob peth sydd j'n werth ei gael, yw peidio dyfod i

Deyrnas Dduw, a chael, ond yr hyn y byddai yn elw i'w golli.

Ar yr iawn ystyriaeth o'r pwysigrwydd o adeiladu teyrnas

Dduw, ymddengys y pwysigrwydd o iawn gyi'arwyddyd i ruewn

iddi, o herwydd anmhosibl i neb adeiladu teyrnas Dduw tra y
byddo oddiallan iddi ei hunan ; eithr, gan ein bod yn cyfarch

yn fwyaf neillduol ein brodyr a gawsant y fawr-fraint fel nin-

nau, o fod yn ddinasyddion o'r deyrnas lion, ni raid ymhelaethu

wrthynt hwy; etto, nid digonol er cyflawni y gorchymyn

dwyfol, yw ceisio nes cael y ffordd i mewn, a boddloni ar hyny
;

eithr dyledus i bob un wedi cael hyny, yw ceisio " adeiladli
,

y
deyrnas.

Mae llawer yn ngallu pob aelod i'w wneyd er adeiladu teyrn-

as Dduw, a'r prif o'r cyfan yw byw yn ol ei broffes, a mwyn-

hau cyflawniad o addewidion Duw i'w blant; nad beth arall a

wna heb wneyd hyn, nid yw yn adeiladu teyrnas Dduw yn

effeithiol. Gweithredu ei '• gyfiawnder ei'" yn amlwg i'r byd

yw yr effeithiolaf i-gael gan ereill wneyd hyny, a chael dyn i

fyw yn gyfiawn ac yn dduwiol, yw adeiladu teyrnas Dduw-;

canys, nid yw teyrnas Dduw mewn bwyd a diod, eithr "cyi-

jawnder, tangnefedd, a llawenydd yn yr Ysbryd Glan."

Y ffordd y dylai y rhai a gav/sant gyfran o offeiriadaeth y
Brecin— a anfonwyd yn genadon drosto, ag yr ymddiriedwyd

iddynt "air y cyminod," i adeiladu ei deyrnas, yw drwy her-

swadio acnid trwy ddychrynu, na gorfodi, eithr drwy bcrswadio.

deiliaid teyrnas Arch-elyn ein Brenin i adael ei deyrnas efa

Uiosogi rhifedi deiliaid y teilwng Frenin : i hyn yr anfonwyd.

hwy nt, hyn a ddylai fod eu prif orchestwaith ; er eyrlawni hyn

dylai pob peth fod yn wasanaethyddol. Gan ein bod ni wedi.

dyfod iddi ein hunaiu, gwyddom y flbrdd i ereill ddyfod drwy

yr un drws, gan nad oes ond un drws, ac i allwedd y drws

hwnw gael ei hymddiried i ni, cofier nad i gadw y drws yn nghh

j rhoed ef i ni, ond i'r dyben o'i ddad-gloi mor fynych ag y
ceir galwad i hyny. Gan fod ystorom ofnadwy ar oddiweddyd

y rhai sydd oddi allan, a ninnau yn gwybod hyny, gwyliwn na.
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bo neb yn ein cyrhaedd a ewyllysia fyned i me"wn, pe caffai

wr yr allwedd i agor y drws iddo. Ein dyledswydd yw
inyned ar eu hoi hwynt, eu chwilio allan, chwilio tai eu cym-

mydogion, chwilio y trefydd, y wlad, yn nhyllau y ddaear, ac

ar greigiau a mynyddoedd ein gwlad; helwyr ydym, heliwn

hwynt o bobpkiid a diblaid; ni ddylera adael neb yn llonydd;

canys, nid oes neb ond nyni a allant eu dwyn i mewn; o her-

wydd mai i ni yr ymddiriedwyd yr allwedd, ac o herwydd na

\vyr neb fel nyni y pwysigrwydd o'r peth.

Erodyr Llywyddol!—Cyd-weuhwyr yn ngwinllan, a chyd-

filwyr yn myddin yr Iesu ! Ymddeffrown, ac ymegn'iwn a'n

lioll alluoedd i'r gwaith pwysig o ennill dynion i enlistio o dan

faner ein Brenin; mae y byd drwyddo oil braidd, yn berwi fel

croehan, cyfeiliornadau o bob rhy w, fel clindarddach drain, a

boetha ei ager; gwaed dynion yr hylif, a'r gelyn diafol ei

hun yn ffaglu o dano! Mae y frwydr fawr olaf yn agoshau,

yn ol pob argoelion, y mae ein Breniu ninnau yn galw am
ddewrion i'r frwydr ysbrydol ; ac hyderwn na cliollir un cyf-

leusdra. na esgeulusir un ddyledswydd, ac na fydd dim yn ol a

allwn ei wneyd er " adeiladu teyrnas Dduw."
Pleser mawr yw deall arn ymdrechiadau adnewyddol Llyw-

yddion, ac y fod llwyddiant yn gyferbyniol i'w diwydrwydd; ac

etto y mae lie ;— oes y mae He i wneyd ychwaneg, tra y bo un

oddi fewn ein cyraedd heb gael pob cynnyg, a'i heuoga am ei

wrtliod. Hyderwu na foddlona un Liywydd Cynnadledd ar

lai na gweled pob canghen mewn iawn reoleiddiad ac undeb

ffydd, a sel weledig drwy efFeithiau yn cyd-adeiladu teyrnas

Dduw yn mhob modd; na adawant na thref, ardal, ty na

pherclien enaid heb gynnyg, heb wahoddvtd, cymhelUad, a thaer

erfyniad i ddyfod i'w deyrnas Ef. -Hyderwn na foddlonir

hwynt ar wneyd yr oil a allant eu hunain, heb gael pob

swyddog ac aeiod, y blaenaf yn enwedig, i'r un deimlad a sel

a hwy eu hunain; heb osod pob un yn y cylch cyfaddasaf i'w

. alluoedd, a rhoi iddo bob manteision a chefnogaeth er gwneyd

,pob daioni sydd ddichonadwy iddo wneyd, a bydd digon o le i

ychwaneg wedi hyny. Hyderwn y gosodant bob Henuriad ac

Otfeiriad ar waith i lanw eu cylchoedd ac anrhydeddu eu

-<wyddau gwerthfawr. na byddo un a broffesa y swyddau hyn,

jnowji un gangen o dan eu gofal yn esgeuluso ei dalent, nac yn
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;«ael y swydd heb ei chyflawni, oddieithr bod rhyw achosion.

digonol iddo beidio, ac y mae y cyfryw yn anhawdd eu cael-

•Os gwna Henuriad addasaeh Athraw; os henaint, amgylch-

iadau, neu nad beth a'i hanalluoga i weinyddu fel Henuriad-

gweinydded yn swydd athraw a bydded dad selog dros, ac

awyddus i lesoli praidd Duw
; y mae niawr anghen mwy o

athrawon yn nihob cangen a welsom drwy'r wlad; crefwn

sylw at hyny, llanwer y bylchau, lleibaer y dosparthiadau ac

ychwaneger cryfhawyr y gliniau gweiniaid a meddygon y llesg;

boed digon o rym i gario yr wyn yn mynwes yr eglwys, ac 1

goleddu y mammogiaid, fel na thristaer Ysbryd Duw o'ch plitb.

o'r herwydd. Ni ddylai fod neb o'r Saint heb rhyw athraw

yn ymweled ag ef neu hi yn wythnosol, a mynychach 08

esgeulusant eu dyledswyddau ; onide, gwylier rhag y cyfrifol-

deb os collir un enaid a allesid ei achub trwy fwy diwydrwydd!

Annogwn ein brodyr i chwilio oddiamgylch iddynt, beth yn

ychwaneg a allant ei wneyd mewn unrhyw fodd er adeiladu

teyrnas Dduw yn eu plith; i chwilio am fanau i bregethu

;

symud brodyr ffyddlon i fyw mewn lie nad oes Saint, ac ym
eangu ar y dde a'r aswy gyda sel deilwng o'u " Brawd hynaf,"

bwyd a diod yr hwn oedd gwneuthur ewyllys ei Dad. Yn-
mhlith pethau ereill, cymhellwn eu sylw at y ffordd oreu i

ledaenu yr argraffedig air ; taener traethodau o dy i djr

; a

chymmerer traethodau gyda hwynt lie y pregethant ; canys,

pregetha y rhai hyny wedi yr elont hwy ymaith. EfFeithiol

iawn a fyddai cymdeitlias draethodau yn mhob cangen, i fod at

wasanaeth yr aelodau a feddent sel digonol dros deyrnas

Dduw, i fyned a hwy o dy i dy, a'u newid ar gylch; gaily

chwiorydd ffyddlon wneyd hyn yn gystadl os nad gwell na

rhai brodyr, ni wrthwynebid hwynt gymmaint gan elynion,

eitlir eu tystiolaeth -sobr a ffyddlon a reddfai ynghalonau y
caletaf debygwn, drwy Ysbryd y gwirionedd. Hynaws chwi-

orydd, a ganiatewch i ni eich gwahodd at y gwaith clodwiw o

gynnorthwyo eich gwyr a'ch tadau i achub dynion yn y ffordd

hon? Y wobr addawedig mai, " Y rhai a droant lawer i gyf-

iawnder a ddysgleiriant fel ser y nefoedd mewn gogoniant,"yn

nghyd a chariad at leshad dynion a'n symbylo ni oil i fiyddloxi-

deb a diwydrwydd yn hyn.
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HANES Y MOCWIS.

HYSBYStAETH ODDIWRTH VR HENURIAD P. P. PRATT.

Dvnas LI. H. M. Tachwedd 21, 1853.

Mr. Golygydd,— Ar y 13, o'r mis hwn, daeth i'r ddinas hon, o

Mexico Newydd, Senores Jose Datniou Giron, Thouaas Chocc-n,

Biciute Charoes ac ereill.

Mae ganddynt ar werth rai cantoedd o wthbanau gwlan neu
" Serapas," rhai o honynt wedi eu gwneyd gan Indiaid Navijo.

Fel daDgoseg o'r celfyddydau yn rohliih y bobl hyny, ac. feldillad

o wneutburiad cartrefol, y raaentyn deiiwng o nodded.

Mae ganddynt nifer o geffylau a raulod ar werth hefyd.

Cymrnerasant ystafell yn yr 2il. Warchodfa.

Buont bedwar dydd ar ddeg ar hngain ar y daith, a gyflawn-

asent ar rai gweithiau rnewn un dydd ar bymtheg.

Preswyliant metro tref leehan oddeutu 50 tnilltir i'r gogledd neu

ogledd-orllewin i Same Fe, ar ffrwd a ehvir y Charaa, un deypii-

gedol i'r afon Rio Grande dei None.

Teitliiasant yn ogledd-orllewinol o'u tref, croesasant yr afon St.

John, teyrngedol i Colorado, yr lion a gyfyd yn y niynyddoedd

sydd ogleddorllewin i Saute Fe ; a dilynasant fFordd deheuor-

llewinol, gan fyned i'r Colorado islaw ceg afon Grande. Yr

oedd yr afon, yn y lie y croesasant hi, oddeutu maint yr

lorddonen gyferbyn a'n dinas ni.

Ar y debet] i'r Ifordd hon y mae gwlad y Navijos ; at yn mhell.

ach i lawr, ar yr un ochr, y mae pentrefydd y Moquis, wedi eu-

hadeiladu o adobies. Y maent yn saith eu nifer; y benaf o hon

ynt a ehvir Ojiiba.

Mae gwlad y Navijos a'r Moquis yn dir teg da,. coediog, o

hinsawdd hvynaidd, heb uemawr suaf, yn gytlawn o borfeydd, ac

yn cynnyrchu nifer faivr o wmtheg, cetfylau, ruulod, defaid,

gwenith, gweni'h yr India, peatys, a melwu &c. &.c.

Dwfrheir y wlad ar yr oclir ogleddol l afon St.. John yn dda,

gan ffrydiau teyrngedol yr afon bono, v rhai a gwympant iddi o'r

Gogledd, yn mysg y rhai y rnae el Rio de los Peadras, (Afon

o Gerryg) el Rio de los Pinos, (Afon o Binwydd) el Rio

Floredo, (Afon o flodau) el Rio de los Anemos, (Afon o Ysbryd-

ion) Rio de la Plata, (Afon o ariau) yn cyfartalu maint Afon

£rovo yn Nyffryn Utah ; a niferoedd o ffiydiau. llai.
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Wedi croesi St. John,parhaodd eu ffordd yn orllewinol ychydig

i'r gogledd, gan groesi yr holl ffrydiau yna. Mae y wlad yn dra

chymbwys at amaethyddiaeth ; ceir digonedd o danwydd yn

rahtib man, ac raeivn rhai lleoedd goed Pinwydd da; eithr uwch-

law y cyfany mat- yn gyflawn o borfeydd teg, a'u pellter mwyaf

heh ddwfr yn ddeunaw milltir.

Croesasant yr Ai'on Grande ychydig islaw yr afon Dolores
;

yna daethant tros nastadedd diwerth oddeutu 25 milltir, i'r afon

Greeu, yr hou a groesasant ychydig islaw ceg yr afon White, ac

uwchlaw y San Raphael
;
yr oedd yr afonydd Grande a'r Green

oddeutu hyd hauner ochrau eu hanifeiliaid. Mae dyffryn

teg ar y pvtynt hwnw i afon Green, oddeutu detf neu ddeuddeg

milltir ei hyd, gyda thir da, ac wedi ei derfynu gan gorsydd i fyny

ac i lawr.

Oddiwrth v ffrwd hon ar afon Green, daethant tros fwrdd-dir-

oedd o gymmeriad divverth, nes taraw wrth afon White, ffrydlif o

faint y Cottonwood fawr, yr hon sydd yn mlaen ar yr ochr arall

i'r roynyddoedd o Spanish Fork. Gan ganlyn i fyny afon White,

croesasant y mynydd roewn mynedfa dda, a daethant i lawr y

Spanish Fork i Ddyffryn Utah.

Mae yr holl ffordd wedi ei diwallu yn gyflawn a dwfr a pborfa

mewn pellderau cyfaddas ; ac nid oes gan y dyffrynoedd ODd

ychydig eira neu oerni y gauaf. Dywedir fod gwiawogydd y
wlad Navijo, ac ar y St. John a'i ffrydiau teyrngedol, yn ddigonol

at eu gwrteithio heb eu dyfrhau gan ddynion.

Y fath yna mewn rhan, yw yr hanes a allasom ei cbasglu oddi-

wrth ymddyddan gyda' J masgnaobwyr a enwyd uchod
; yr hyn

sydd at eich gwasanaeth.

Yn Barcbus,

P. P. Pratt,

GWEDDI Y FFYDD YN IACHAU Y CLAF.

Yr 8fed o'r mis hwn, oddeutu haner y dydd, dygwyddodd fod

George Davies, plentyn fy chwaer, 4 blwydd ei oedran, yn cyd-

rodio a mi, gan afael yn fvllaw; clafychodd yn ddisymwtb, a

pharhaodd yn glaf iawn hyd cbwech o'r gloch y prydnawn.

Gan fod tvaed y bachgen wedi oeri, a'i wefasau wedi duo, tybid

y buasai farw mewn ychydig amser: eithr anfonais am yr Hen-
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uriaid Griffith Davies, John Davies, a William Morgan, y rhai &>

ddaethant. ac a weinyddiasant arno, trwy ei eneinio ag olew, a

gweddio trosto dair gwaitb ; a daeth y bachgen yn hollol iach yn

y fan.

Cymmerodd hyn le yn nhy John Lewis RJiif 43, y Dref New-

ydd, Penycae, Mynwy : ao heblaw tad y hachgen, a'r Henuriaid

crybwylledig, yr oedd yno ddau nad ydyut yn Saint ;.sef, Samuel

Harries, a Mary Harries. A chan fod byn yn wirionedd, am y
ddawn ysbrydol, yr amrnheuir gan rai i Dduw ei rhoddi trwy

Grist i'r Eglwys, yn yr oes hon, dymunwn weled y llinellau hyn>

yn argraffedig yn " Udgorn Seion."

Ydwyf, &c.

Hanah Lewis.

FFRWYTHLONnEB TIR SEION.

Dyfynwn a iranlyn ci'r"Deseiet News," o blitb llawer o arddang-

osiadau o ffrwythlondeb y wlad bono; os yr ym.ddengys i drig-

olion tir uchel a diffrwytb Gwalia, yn anhygoel, nid 11ai y ffaith er

hyny.

—

<4 Wytb erw a'r bugain o diro eiddo W.S. Muir, yn swydd

Davis, drwy ymdrech pedwar dyn, a gynnyrchodd, yn y tymmor

diweddaf, 15 tunell o wair; 1500 lbs o wenith; 12 tunell o yd yr

India; 9001bs o geirch ; a 40 tunell ogloron, heblaw cvfartalwch

o beets, carrots, maip, &c. ; 5 tunell o wynvvyn a chabage ; 4

tunell o lin; 25 tunell o bwmcins squash a melwn ; 25 tunell o

borthiant heblaw hyny. Dechreuasaut lafurio y 4 o Fawrth a

gorffenasant Tachwedd 9.

Chwychwi dyddynwyr Cyrnru! Pa hyd y gwariwch eich amser

gwerthfawr i wrteithio a gwneyd daear gynnyrchiol tra y mae
dyffrynoedd breision drwy y byd heb drigianydd braidd ? Paham

y talwch y fath drethi a rhenti pan y gallwch gael, heb arian ac

heb werth, gymtnaint o'r dyffrjnoedd breision hyny ag a allwch

chwi a'ch plant, a phlant eich plant wneyd defnydd o hono? Pa
hyd y magweh hiliogaeth o gardotwyr yma, tra y gallwch yno
fagu ineibion a raerched boneddigion? Pa hyd y gwerthweh eich

hiliogaeth i'r andwyol ddylanwad anfoesol, anwireddus, anghyd-

ffnrfiol, cableddus ac anuwiol sydd yma; yn lie myned a hwynt i

Seion, He y gallant dyfu fel hfelyg wrth ffrydiau dyfroedd ac ym-

gyfeiilachu hyd heolydd dinasoedd llonydd, gydag ieuengctyd
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oir.esol, geinvir, boneddigaidd, gonest a heddychol? Ie, pa hyd chw;

ffermwyr Cymru y gwargrymweta yD mlodau eich dyddiau, ac y

gwelir eich plant mewn carpiau er rrjwyn gwisgo eich gormeswyr

a'u teuluoedd mewn sfdanau, ac i yru eu cerbydau drosoch ar hyd

yr heolvdd, os naneidiwch i ben y clawdd o'u ffordd ; tra y gall-

wch wisgn eich teuluoedd eich huuain felly, a mwynb.au ffrwyth

eich llaf'ur heb ormesydd yno ? Ac yn olaf, gofynwu i resyuool

dyddynwyr ein gwlad!' Pa fodd y gallwch, paham y gwnewch

lynu wrth hen goel grelvddau a thraddodiadau ein tadau a'u galw

yn grefydd, hyd nes gwrlhod gwir a dwvfol grefydd Iesu Grist yn

ei grym a'i phurdeb gwreiddiol, yr hon a gymhellwn arnoch er ys

blynyddau bellach, a chvflawnder ei bendithion tyminorol ac ys-

brydol «yda hi? Beth yw'r atteb ? A a-nmhenweh y dystiol.

aeth am y lie uchod ? Y mae canoedd o hyd y nod Cymrv nn-

waed a'ch hunain yno vd niwynhau y ffeithiau byn, ac wedi anfon

eu tystiolaethau cydgordiol au gwahoddiad i chwithau eu dilyn.

Yr awydd ddyledus i'ch plant dibynol, ac- i achub eich heneidiau

eich hunain cyn y bo rhy ddiweddar, a'ch gorfodo i dderbyn ben-

dithion nef a daear a gynnygir i chwi.

AMRYWIAETHAU, &e.

Newydo ddyfod allan o'r wasg, " Dadl rhicng Bedyddtivr ac

Anffyddiwrl" Lie y gwelir yr olaf mewn 16 tud. yn dwyn
Eibl a chrefydd y blaenaf. ac yn gwneyd iddo gyfaddef mai
lladr;id oeddynt iddoef, ac yn cyfnewid enwau a'u gilydd; rhydd
fwy na gwerth dwy geiniog o ddifyrwch i'r darllenydd,

goeliwn ni!

Hefyd, daeth allan draethawd 8 tud., sef " Anffyddiaeth
Sectyddiaeth;"'' lie y dileir canolfur y gwahaniaeth tybiedig

rhyngddynt, ac y ceir hwynt yn siglo dwylaw fel dwy chwaer.
undadol, am ddhn ond ceiniog ! !

(gg" Atebwn ein goliebydd Wm. Thomas, Llwyni, na fydd
gan blant rhiaint dwyfol gnawd ac esgyrn, eithr ysbrydion
megys ag y buom ni oil : yn eu hail sefyllfa o fodoldeb yr
ychwauegir atynt gorff o gig, gwaed, ac esgryn ; ac yn eu
trydydd sefyllfa, trwy adgyfodiad, os i ogoniant, y cant gyrff

nefol; ac felly yn olynol hyd dragywyddoldeb, neu yrfa per-

ffeithiad pob bydyssawd, eppiliant eu rhywogaeth, i rodio

llwybrau eu tadau, i gynnyddu hyd gyflawnder, ac felly i lanw
yn ddiddiwedd gylchdroadau, heb ddechreu na diwedd, fwy
rjj*"- y sydd i fodrwy. I ni, hawdd yw amgyflred cynnyddiad hyd
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gyflawnder y Duwdod, a chynnyddiad diderfyn hefyd. Pwy a
brofa mai y byd bach hwn yw y cyntaf i'n Tad nefol ni ei greu
a'l boblogi? Pwy ynte a ddywed mai hwn a fydd y diweddaf?
t^)s nade, paham na ehaniateir mai yr un fath y gwna bob unag
y gwnaeth hwn? Ystyriaethau cywir o'r cwestiynau hyn yn
fyr, a foddlona ein cyfaill ond odid. Darlleniad manylach o

sylwadau O. Pratt yn y Seer, a'i c\Tnnorthwya i ddeall ein gos-

odiad blaenaf, a'r Llywydd P. Young a eglura ein holaf, yn ei

sylwadau ar '• Natural Philosophy" yn y Journal of Discourses,

y rhai a fedda.

Pregethwr Dawnus —Mae y gwr hwn. os heb wybodaeth o

ddwyfoldeb ei grefydd, yn dehyg i'r raagien ar glawdd, mewn
He ty wyll, yr hwn sydd a chanddo ddisonedd o oleuni at ddang-
os ei hunan-,ond heb ddiin a ddichon ddangos y ffofdd a ddylai

dyn ei rhodio.

OYLEHION AM LYFRAU OliniWNTH Y CYNN ADLEDDAt;, AM Y
CHVVARTER YN TEKfYNU MAWRTH 31, 1854.

Sir Fynwy, £37 2s O^C; Sir Frycheiniog, £2 lis 8fc; Gor-
llewin Morganwg, £95 12s 4c; Llanelli, £30 7s lie Caerfyr-

ddin, £11 5s lc; Sir Aberteifi, £10 7s 9|c; Sir Feirionvdd,

£8 lis li|c; Sir Fflint, £15 Is Oci ; Dyffryn Conwy,
£4 18s life; Sir Ddinbyeh, £12 19s ljc ; Penfro Ogleddol,

£3 8s8|c; Sir Fon, £12 0s ll|c; Cangen Gymreig Liverpool,

£2 Is 9^ ; Swyddfa Liverpool, 3s 9^c ; Dwyreiniol Morganwg,
£94 13s OjC.

—

Mae y rhifyn hwn yn gynnivysedig yn yr uchod.

Derbyniadau am Lyfrau o Fawrth 22 htd 31.—Dwyr-
einiol Morganwar, £11 Is 6c; Sir Fon, (gan J. W.) 10s ; Pen-
fro Ogleddol, £1 6s 10c; Brycheiniog, £1; Sir Ddinbych, £lj
Sir Frlint, £2 3s.

«^ Crefwn sylw at y Dyled am lyfrau, ger eich gwydd yn

y rhifyn hwn, yn enwedig y Cynnadleddau hyny na thalasant

ddimeu yn y chwarter diweddaf ! ! !

<fl^T Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau,

i Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydfil.

C Y N N VV Y S I A D. tUu
rtywedyd yn Ddrwg 197
*' Y Morinoniaid" ,. .'• > » 20l
Oolygyddiaeih— Teyrnas Dduw 204
Hvinrs y Moiwis .... , 208
• aveddi y ffydd yn htcliau y claf 209
Ffr wythlondeh tir Seton 510
A uirywiaethau, &c 211

MERTHYR-TYDFIL:
,»BQRAPPWTD A CHYHOEDDWYD O Ml D- JONES, 14 C4STLE STRESS,
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Rqif. 14.] EBRILL 15, 1854. [Cyf. VII.

ABERTHIAD.

GAK Y LLYWYJJD BRIGHAM YOCNG.

Yn awr, chwi Henuriaid, y rhai ydych yn deall egwyddorion

teyrnas Duw, pa beth na roddech, na wnelech, neu na aberthech,

at gynnorthwyo mewn adeiladu i fyny ei deyrnas Ef ar y
ddaear?—Ebe un, "Myfi a wnawn un peth yn fy ngallu, un-

rhyw beth y cynn-orthwyo yr Arglwydd fi i'w wneyd, at

adeiladu i fyny -ei deyrnas." Ebe arall, " Myfi a aberthwn fy

holl eiddo."—Rhyfeddol yn wir! Oni wyddoch fod y rneddiant

ar eich eiddo fel cysgod, neu fel gwlith y boreu o flaen haul y
nawnddydd, na ddiehon i chwi gael sicrwydd o'i reoli am un
foment! Llaw anweledig Rlmgluniaeth sydd yn ei reoli. Yn
fyr, pa beth nad aberthech? Mae y Saint yn aberthu pob

peth; ond a siarad yn fanwl, nid oes Aberthiad yn ei gylch.

Re y rhoddech geiniog amfiliwn o aur ! Llonaid Haw o bridd am
blaned! Tyddyn amserol, wedi ei dreulio ymaith, am un gogon-

eddus, a wna fodoli, aros, a pharhau i gynnyddu trwy holl

dra'gywyddoideb nad yw byti? i ddiweddu, y fath aberth a

fyddat hyny bid sicr !

Llawer, yn ddiammheu, a'i hystyrient yn aberth mawr i gael

eu galw i fyned ar gennadaeth tros ychydig flynyddoedd: i

adael gwraig, plant, cyfeillion, cartrefi cysurus, ac i deithio ef-

aliai ar eu traed, i ymdrafod a thymhestloedd ar y mor, i fod

mewn perygl yn mhlith dirmygwyr ar dir, ac i gael eu cashau

y-an bawb. Gwir ydyw y gallwn ystyried hyn yn aberthiad
H [rrns \g.
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mawr ; ac etto gwna dynion hyn oil ac ychwaneg—peryglante

eu bywydau ar eu hantur i gael aur, ac i ddilyn hndoliaeth

pleser. Ac oni ddylai Saint y Goruchaf Dduw fo?i yn fwy

ewyllysgar, ac yn fwy awyddus- i ddwyn yn mlaen achos eu

santaidd grefydd, gan gyssegru eu hunain, eu dylanwad, eu

heiddo, ac, os anghenrheidiol, eu bodolaetfa, nag ymgyflwynwyr

ffurf, diofrydwyr pleser, y rhai na ymgeisiant ond yn anig' am
fwynhad anianol, acam wrthryehau amserol, megys ennill a dyr-

ehafiad bydol? Yn wir meddaf i chwi, os nad ydych, neu os oes

genych ysbryd i ymgais ar ol gwagedd pendroedig, gwag, ae

ynfyd y byd, pethau na pherthynant ond yn unig er boddhau

teimladau presennol, nwydau, a dymuniadau hunanol, ac heb

genych ysbryd gweddi a deisyfiadau, fel na allwch ac nad

ydych yn teimlo i arfer ymgais uwchlaw yr oil yn achos y
gwirionedd, fy ngh\nghor a'm hannogiad i bawb o'r cyfryw,.

yw iddyntfynedyn uniongyrchol ifwn-gloddiau euraidd Califor-

nia, ac ymgais am aur: canys, bid sicr i chwi, y bydd i gym-

maint ag y sydd ganddynt yr ysbryd hwn, redeg fel y par© neu

yr archo eu teimladau anghyfiawn. Ie! Ewch i ardaloedd yr

aur, a pheidiwch a dyfod i geisio fy nghynghor i yn ei gylch,

pa un a ydwyf foddlon i chwi fyned a'i peidio, oblegid yr wyf

fi, nid yn unig yn foddlon i chwi ymadael, ond yn awyddus am
i chwi wneyd gan gynted ag y byddo modd.

Os nad ydych yn caru Duw, a'i achos Ef, yn well na phob

peth arall, os na allwch- gyda chalon ddaionus ae a Haw

ewyllysgar, ei adeiladu i fyny ar y ddaear; os na edifarhewch

am eich fFoledd, a chael Ysbryd y gwirionedd ynoch, fel ag i'w

garu. a theimlo yn ewyllysgar i aberthuyr oil er ei fwyn, nis-

gallwch adeiladu i fyny teyrnas Duw.

CYMMANFA DDWYREINIOL MORGANWG.

DrDD Sul. Mawrth 26ain., 1854, I leg o'r glocli, yn y boreu,.

Ilanwyd Neuadd y Saint, yn Merthyr, gan bobl awyddus am

wrandaw geiriau y bywyd^ tragy wyddol: a g.wedi dechreu y cyf-

farfod fel arferol, dywedodd,

Y Llywydd Jones.—Cariad plentyn Duw sydd ddiofid; sk

Uawenydd, heb dristwch i'w ddilyn, yw llawenydd yn yr Ysbryd
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61an, Mue ein goleuni yn llewyrcbu yn gyfatebol i'n ffvddlon

deb : gwella ei hun a wna dyn, wrth Jyw ei grefydd, yn fwy nag

y dichon iddo byth wella neb arall , a may niwed iddo ei hun

nag i neb arall, a wna dyn wrth anufyddbau i Grefydd lesu

Grist.

Peth poblogaidd iawn ydyw crefydd yn ein gwlad ; o gan-

lyniad, y rhai sydd a mwyaf o grefydd ganddynt a ddylent

fod yn fwyaf poblogaidd. Er anaraled ein rhifedi, ni wna hyny

fair wahaniaeth, oblegid fod ynom ddefnydd a all ennill poblog

rwydd. Gan y rhai sydd yn cydymffurfio a chrefydd lesu Grist,

y mae y grefydd oreu ; a hono yw yr unig un a all ennill gwir

boblogrwydd, o herwydd ei defnyddiau at wueyd hyny. Mor

anmhosibl yw i grefyddau dirym a di sylwedd ennill pobiog-

rwydd parhaus, ag ydyw iddynt wneyd diddymdra yn sylwedd

Nid i gydymffurfio a chrefydd o gynlluniad cyfeisteddfod gweini-

dogion y daethom yma heddyw ; eithr i gydymffurfio a'r un gref-

ydd ddigyfnewid a osodotid Crist. Pawb a dybiant eu crefydd

yn rhodd werthfawr a gawsant gan en duw hwynt; a'r Saint gan

ystyried byn, a ddaeHiant yma heddyw i amlyuu eu boddlon

rwydd i werthfawrogi, ac i ddal achynnal y rhoddion gwerthfawr

a roddodd Duw y nefoedd i ddynion; sef, yn gyntaf Apostolion,

yn ail prophwydi, a bugeiliaid, ac athrawon. Nid y pabeliau

pridd a ystyriant, yn rhoddion, eithr y trysar a gynnwysant

.

yna, priodol yw dweyd i Dduw roddi yr apostoliaeth, y brophwyd-

oliaeth, y fugeiliaeth, a'r athrawiaeth, yn rhoddion er perffeitbio

y Saint i waith y weinidogaeth, ac er adeilad corff, neu Egiwys

Crist. Pa fodd y gallwn gynnwys yr Apostoliaeth, y brophwyd

oliaeth, a'r holl roddion ardderchog hyn, heb lestri pridd ? 09

dywedir fod apostolion a pbrophwydi wedi darfod, dywedir felly

fod yr apostoliaeth, y brophwydoliaeth, a pherffeithiad y Saint,

ynghydag adeilad corff Crist wedi darfod hefyd.

Ein braint yw cael dangos, yma heddyw, ein cydymffurfiad an
crefydd, trwy i ni ymgyfammodi i ddal i fyny,neui gynnal a

pharchu y llestri o herwydd eu bod yn cynnwys y rhoddion go-

goneddus hyu. Y rhoddion a'r trysorau, yn yr Egiwys hon,

ydynt annhraethadwy
; y fath Egiwys gyfoethog a llawn o

roddion sy genym! Ni chaniata amser i mi enwi yr oil o'r gwa-

hanol swyddau a'r corwman sydd ynddi, ar hyn o bryd : eithr

•ynnygiaf y bod i ni arwyddo ein penderfyniad i gynnal trwy eia



i\6 fibGORN SBlO*.

gweddiau a'n hymdrecbiadao, y Llywydd Brighatt YoarJg", ti?i

ddau gynghorwyr.

Wedi eilio y cynnygiad yna, cynnygiwyd ac eilwyd, yr urr

modd am y Llywydd S. W. Richards, a'i gyngborydd ; "y Llyw-

yddiaeth Gymreig, a Llywyddiaeth y gynnadledd hon ; a chod-

odd y Saint en dwylaw yn unfrydol. Yna, y Llywydd a ddy-

*edai.yr ydyra yn dyfod yn nes i dref, yn adeilad corff Crist;

ac vn awr, deawn hyd at y cangenau trwy ein cynnadledd.

Y f'ath yw y cyssylltiad sy rhwng yr aelodau yn Ng'horff Crist,,

fel na pberchir, ac na anmberchir unrbyw aelod heb i'r oil deimlo;

inae gan Dduw gymmaint golwg ar ganghenau bychain yr Eg-

lwys, ynghyrion unignl y wlad, ag y sy ganddo ar unrbyw ran

arall o'r corff eglwysig ; canys un ydynt i gyd. Fel y ceir

tonau, rhai yn llai a rhai yn fwy na'u gilydd yn yr un mor, felly

y Saint ydynt amryw a lliosog yn yr un mor o gariad, lie

nofiant mewn undeb oil yngbyd.

Y cynnrychioliad:—A. 1 ; Hen. 269; Off 95; Ath. 100; Dia.

63; Bed. 50; Ymf. 86.— Cyfanswm, 1796.

Y Llywydd, a sylwai yn mhellach,—Nid yvt yr achos da wedi

inarw, fel y dymunai rhai ; eithr, y mae yn fyw, ac yn llawer

gwell na dysgwyliad rhai ag ydynt gyfeillion cywir. Nidych-

wanegiad nifer yw yr unig lwyddiant a ddyinunir, ond hefyd i'r

Saint fucheddu mewn rhinwedd a ffyddlondeh, trwy ddwyn

ffrwyth da, gan berffeithio eu huuain mewn santeiddrwydd, fel y

«anfvddir eu bod yn boll wahanol gangensu y Gynnadledd hon.

Lie y mae llawer o gariad at Dduw, ceir llawer o gariad at wneyd

gwaith Duw. Llawen ydwyf, o weled y cangenan yngwinllan

Crist yn dwyn mwy ffrwyth y chwarter a aeth heibio nac o'r

blaen; eithr ni erfynir i'r byd, oddiallan i'r muriau, weled tut

fewn i'r winllan, oddieitbr ycbvdig ar yr ymylon. Ni ddylai un

gwelthiwr, a swydd ganddo, fod yn segur yn y winllan, am fod

digonedd o waith i ni oil y lu fewn a'r tu allan i'r muriau. .Os

oes Henuriad neu Offeiriad yn teimlo llesgedd i weithio tu allan,

gosoded llywyddion cangenau hwynt i weithio ta fewn, gyda y

Saint, fel athrawon, ac na chaniataer i neb fod yn segur. Dylai eich

gofal tiros y Saint fod gymmaint, a mwy na'r gofal a all lod gen-

ych tros eich teuluoedd ; ac na adawer hwy i newynu o eisiam

swyddogion i'w porihi, nag i syrthio gan eisiau rhai i'w dal i

fj»y. Gweleryma bwysigrwydd swydd athraw, yr hwu sydd %
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dflysgn y Saint y mold i grefydda yn iaicn, i grefydda g galon, ya

sahob m&n,yn y dirgel ac yn y cyhoedd, gan roddi ar ddeall idd-

ynt nad ymddangos yn y eyfarfodydd yn unig yw crefydda, ond

y dylent Tmwneyd a'u crefydd, fel yn yr ystafell wely, felly hyd

y nod wrth y-mdrin a masgnach; oblegid, rheol i fyw wrthi ydyw

crefydd. Dylai yr athrawon fod yn ddynion tado) ga« gynghori,

dyddanu,cysuro, a ehodi i fyny anwyiaidd blant y teulu nefoJ

;

ac o ganlyniad, gofal tadol yw eu gofal hwynt, gan arwain y
Saint t»ewn orefydd. Gwelir wrth yr effeithiau fod prinder ath-

rawon, gresyn i n«?b ddigaloni o eisiau dynion digon tadol i

fyned ar eu hoi, a gefalu am danynt. Gosoder dynion yn eu

•swyddau, TOewn dull y gellir goftr© i'r naill fod yn gyfrifol am
ymddygiad y Hall, fel cyfrifoldeb tad tros ymddygiadau ei blant

yn y teulu. Dylai pob Dysgawdwr fod yn deall ae yn gwneyd

«i ddyledswyddau, fel y gallo gyfarwyddo ereill i wneyd yn yr

nn modd. Nid ydym yn meddwl fod dynion yn ddigonol i'r

gwaith hwn heb fod ganddynt Ysfervd Daw. Gweddier llaw«r am y

•dylanwad hwn, fel y galler troi pechadur o gyfeiliorni ei ffordd,

•gwared enaid rhag angau, o chuddio Hiaws o becbodau.

Duw yw awdwr y-cyfan, a chan hytiy llywodraethwr yr oil y

*ydd; Efe yw awdwr crefydd, a'i llywodraethwr hefyd. Ni

wnaeth yr Arglwydd erioed beth anghrefyddol
;

pe amgen,

hyddai yn anghrefyddol ei hunj Crefyddol yw pob peth a wnaeth

Duw; ac e ganlyniad, crefyddol yw pob path da a wnelom nin-

siau. Os gwnawa e'.a holl bethau yn dda, blodeua ein cangenau

yn adnewyddol; a thrwy i'r Saint beidio a gwneyd un weithred

na byddo yn tarddu oddiar grefydd, cei-r ffrwyihau lawer ar eu

4iol. Yr Arglwydd a'n bendsthio*oll,gyda dylanwadau yr Ysbryd

Glan, trwy Iesu Grist. Araeii.

Trefynwyd, trwy fendithiad, gan yr Henuriad Robert Parry.

(Tw barhau.)

CYNNYG I DDEONGLI Y DDAMMEG,

Yr kon, a ymddangosodd yn rhif. \2fed o'r Ujjgokn, tud. 182.

Mr. Gol.,—With ddarllen yr Udgorn gwelais Ddammeg. Pan

yn myfyrio am y ddau fod gogoneddus, meddyliais am ddyfodiad

sy.ulaf Adda ac Efa i'r ddaear boo. Pan yn myfyrio ar yr .wy4
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edidog a gynnaliwyd gan fwyn gantorion y goedwig,ar ddyfodfart

y ddau f6d dyeitbr i'r baradwys newydd, meddyliais fod yr holl

greaduri.aid ya gorfoleddu am fod eu Breuin a'u Brenines wed*

dyfod atynt i'w llywodraethu. Pan yn myfyrio ar y eiriol wenau,

a'r cofleidio,a'r cyfamnaod tragywyddol oedd rhyngddynt r medd-

yliais am y briodas nefolaidd a gyssylltodd y gwr a'r wraig. Paa

yn myfyrio ar y clogwyn lte tyfai y pren, meddyliais am y
gorchymyn pendant, " Na fwytewch o hono rhag eich marw,"

Pan yn myfyrio am y dolefau a'rcwynfan oedd gan y gwr, medd-

yliais fod Adda yn gweled Efa wedi syrthio, ac iddo fyned o'i fodd

i lawr art i'r dyben o'i chyfodi o'r pwll y ayrllliiiiiM hi iddo ; ata

hyuy, Adda a gyromerodd o ffrwyth y pren gwaharddedig, fel t

gallasai ddyfod r r Ian drachefn ag Efa gydag ef. Pan yn myf-

yrio am yr afiechyd a'r eryi a aetrt* arnynt hwy a'u hrliogaeth, »

herwydd syrtbio i'r mor, meddyliais am effaith y cwyrap ytt

ngardd Eden,sef y pechod gwreiddiol, yr bwn aydd wedrevrhaedd

pob dyn by w. Pan yn myfyrio ar y lygeden o dan y ddysgl ar j
ford, meddyliais fod Adda ac Efa wedi eu gosod roewn sefyllfa o

brawf i gadw neu i doxi y gorchymyn ; ac nid yn unig hwy

—

and fod pawb yn mhob goruchwyliaeth yn rhydd ewyllyswyr i

dderbyn neu i wrlhod cenadwri Duw drwy ei wsision j am hyuy,

na fydded i neb feio Adda am wneuthuj fel ag yr oedd ef ys
uwyllysio, gan i ni ei ddewis yn ben cyfaaimodwr.

Os methaU a'i deongli, treied rhywun xallaoeach.

Yr eiddos-h yn sercbng,

Pyle. Johw Buwbs.

Y DYFNDER MAWR.

Mae y dyfnder mawr yn hardd;

—

Trwy gruglwyth croaabvl daear gudd,

Yn baen a? haen, trysorau sydd,

A ihrostynt wyrddlas gwrlid crwn,

A brithion flodau'n brodio hwn :

—

¥ cwrel cain, a gemau'n stor

A drwsiant lnybrau pysg y mor,

A rhua'r chwyddfawr donau 'n gra*,

Fel llewod ar ysglyfaeth bras,

Mae y dy-fndst mawr yn hardd^l



•CDGOIttJ SEIOK. :«§

Mae y dyfnder mawr yn hardd ;

—

Caed dwyfol olud trefaiant doeth

I godi dyn oedd elyn noeth ;

—

A darostyngiad Israel fu

Yn^godiad i'r ceaedloedd lu:

—

Gras Dnw, at ddyn, tramwya 'n &v»r,

Fel olwyn o fewn olwyn fawr,—

A nertfe y pur wirionedd byw,

A ddwg wybodaeth lawn am Dduw,

Mae y dyfnder mawr yn harddl

lilae y dyfnder mawr yn hardd ;
—

Pechadur euog teeddyw cawn,

Tatt galon friw, yn credu'r lawn ;
—

Ymorfoledda'r nefol rai,

Mae Dtwjn Nghrtst, yn maddeu bai :

—

O eotrycb trag'wyddoldeb maitb,

Ceir gwel'd uniondeb dwfn y daith ;

—

Pob ewpan chwerw yn felus fydd,

A'r dywyllaf nos yn danbaid ddydd,

Mae- y dyfnder raavvr yn hardd !

Robyn Ddu, 'Ek-yrc.

Y GWANWYN.

Yr haul sydd yn trarnwy'n deg olwyn aur fry.

Yngba»bl glas wy&ren yuifrodiog, mewn ctiu;

Troehiouog a rholiog yw'r frigwyn don hardd,

A'r awel rhwug cangau'r coedwigoedd a chwardd :

Y ffrvdiau yrolithrog, sisialant trwy'r naint,

.A siriol, naewn gwenau anwylaidd, yw'r Saint.

JIae'r gloen byw'n dawusio ar flodau, mewn gwyn,

A'r adar a gathlant, nes goglais pob bryn;

Yr wyn bach a branciant, tnae'r gwenyn fel clych,

-Gan fywyd a llondid, boll anian sydd wycb

;

£)nd tecach na'rcyf«n,yn miiwredd eu braint,

A'r bodau llaweaaf yn natur, yw'r Saint!

RuBKN DDL, Eb.YB.1.
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DYDD SADWRN, EBRTLL 15, 1S54.

Lledaeniad achos y Gwareuwr,—Yw prif destun y Saint.

»c yn neillduol y swyddwyr drwy Gyraru; pa fodd iV eangu

ar y dde a'r aswy,—i ennilt sylw y goriest ei galon atto, ac i ar-

gyhoeddi eu cyd-ddynion o'r pwysigrwydd o hono yw yr oil &.

glywir gan Lywyddlors, Cynnadfcddau, mswn Cymmanfaoedd r

Cynghorau a phob man : y mae hyn fel y dylai fod, rhybuddio-

ein cymmydogion yw era pwysiceaf waitrb, gwerthf'awrogywydd

eu heneidiau hwy a amtwg weiir yn yr oil a fwynhawn drwy

ein crefydd. Dirrayged Offeiriaid^ gwawdied pregethwyr, a

chwardded gau-athrawon y bobloedd am ein eyfeiliarnadait

tybiedig, gwyddom ni— gwyr y nefoedd hefyd y fod genynx

unig wir efengyl lesu Grist; tra y mae y newyddiaduron a'r

pwlpudau yn merwino clystiau yr oes a ebamgyhuddiadau am?

danom ni a'n crefydd, ymddeffrown ninnau i, fwy diwydrwydd

i achub ambell i garwyr y gwir fer pentewynion o ganol y.

goeleiertb.

Y petb nesaf i yrofueheddiad dxtwiolfrydig y Saint er llwydd-

iant yw, " iawn gyfraniad gair y gwirionedd" drwy ddosparthu

pregetbwyr i'r lleoedd rnwyaf manteisiol i drosglwyddo gair y
bywyd i'r bobl. Ymwasgarer i blith pob gradd, yn lie bod yi>

sengu ar sodlau eu gilydd mewn rhai manau, tra y mae prinder

mewn manau ereill. Ymdrecbed pob Llywydd am ledaenu

swyddwyr selog a diwyd byd eithaf cyffiniau ei gylch, na adawer

tref na chymmyd'ogaet 1, teulu nae enaid hebgael cynnyg ar

yr iacbawdwriaeth yn Nghrist, yr bon sydd yn gynwysedig yn

ein goruchwyliaeth.

Gan i'r Arghvydd ein gosod yn wyli-edydd yn y eyleb byeban

hwn o'r Dywysogaetb, a thra y gadawa Ef ni yn y cylch hwn, ein,

llais a fydd ar ein holl gydwyliedyddion ;—rbybuddier rhybudd-

ier yr oes o fod y cleddyf, y newyn. yr beintiau, y ffreiKyUau,. ya
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nghyd ag ysgubellau y Jehofah ar wagau ein gwlad o.
v

i thrigolioQ

drwy eu hymfudo, naill a'i i Seion waredol> neu i fyd yr ys-

brydoedd ar frys; rhybuddier hwynt mai yn Nbeyrnas Dduw
yn unig y ceir bywyd a diogelwch presennol a thragywyddoH

canys, yr ydym ni yn gwybod hyny, ac yn gwybod mai hon yw
hi. Cofier fod y gwyliedydd a wet y cleddyf yn dyfod ac ni

rybuddia y bobl, yn euog o'n gwaed hwynt, yn ol eyfraith

Duw.
Gofidus genym hyshysu fad rhai siroedd eyfan yn ein.

gwlad fach ni, megys, Mon a Maesyfed a rhanau mawrion o>

Drefaldwyn, Dinbych, Aberteifi ac Arfon, heb lais un o weis.-

ion Duw i'w glywed braidd yn eu plith ; ond distawrwydd y
bedd, dan amdo o gaddug ysbrydol, a ordoa eu hardaloedd;

tra y mae cannoedd o genadon Duw, achubwyr y byd—a gair

y cymmod,—trysor dwyfol, yn eu Uestri pridd, yn bentyrau ar

eu gilydd braidd mewn ardaloedd ereill, ac yn cwyno eu bod

heb gyfle i ddefnyddio eu talentau gwerthfawr! Beth rnedd-

wch, Frodyr, o'r ffaith o fod dros 300, o, bregethwyr yn y Gyn-

nadledd hon, a'r holl fanau uchod heb neb braidd? Ai cyf-

iawn hyn at eneidiau ein cydddynion? Osnade, gwylier rhag

y cyfrifoldeb,—taflwn ef oddiar ein ysgwyddau drwy eich

gwahodd ac ymbil arnoch dros ein Mheistr trugarog i fyned a.

gair y bywyd i'w plith, gwnawn yr oil a allwn i hwyluso eidi-

ffordd; y mae gwaith i gael yn yr holl fanau uchod; ie, y mae
genym lythyrau yn awr o'n blaen, ac o hyd yn eu derbyn, yn

galw am gynnorthwy i wahanol fanau, ac yn cynnyg ffordd; o

fywioliaeth i'r rhai a ant; mewn un man dywedir fod

gwaith yn barod i 30, o bregethwyr y Saint pan y mynant!

Chwi weision Daw, a gant hwy alw yn ofer? Beth yw yr ateb-

iad? Cofier y gorphwys y canlyniad ar y rhai a'i hachosodd.

Mae canmoliaeth fawr yn deilwng i'r brodyr ffyddlon yn

Sir Fynwy, am eu sei a'u parodrwydd i waith yr Arglwydd
;

canys, cynnygiodd tua 35 o honynt eu hunain yn foddlon i

fyned i'r manau y gwelai yr Arglwydd yn oreul Do, dywed-

asant oil ar y galvvad cyntaf, ' Wele fi anfon fi:" yr Arglwydd

grasol a'u bendithio, i'e, efe a'u bendithia ac a ddangosa y gwa-

haniaeth rhwng y rhai a'i gwasanaethasant ef a'r rhai

a wasanaethasant eu hunain yn hytrach. Testun llawen-.

ydd mawr fydd y newydd hwn gan drigolion Sir Aberteifi.
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{^aerfyrddin, Penfro Ogleddol, y Gogledd &c: yn enwedig gas

y brodyr sydd yno: darparwch ar eu cyfer ynte, Frodyr, y ma«
lu yn dyfodatoch ar fyrder; a daw ychwaneg ar eu hoi hwy-

thau mor gynted ag y gallwn lwyddo i'w cychwyn.

TIRIAD YR YMFUDWYR CYMREIG YN ORLEANS
NEWYDD.

New Orleans, Mawrth 18, 1854.

Yr Henukiapb Jones, Jeremy, a Daniels,—Anwyl Frodyr,

—Wele fi yn cymmeryd yr adeg bresenol i anfon yr ychydig !in-

•«llau hyn atoch, er rhoddi tipyn o hanes i chwi sut y mae, a snt y
bu arnom hyd yn hyn. Yr ydym wedi gweled mawr allu Duw
•gydani, ao yr ydym yn teimlo yn ddiolchgar iawn iddo am ei

ddaioni tuag atom. Mae yn hysbys i chwi ein bod wedi eta

rheoleiddio yn Gynnadledd cyn cycbwyn o'r Docks yn Llynlleif-

iad ; ond wedi hyny darfu i ni ddosparthu y Gynnadledd yn 7

•o Gangenau, a lly wydd ar bob Cangen, 4 o ba rai oeddynt Gyro-

ry, sef John Davis, William D. Jones, Phillip Sykes, a Thomas

C Martill. Rhanwyd y Cangenau yn Ddosparthiadau, a llywydd

-ar hob Dospartb, a chyfarfod Saint yn mhob Cangen bob no«

Fawrth a nos Iau, a gweddi deuluaidd bob not* cyn myned i'r

•gwely ; ac ni*fu 'gweddi yn yr hnn ni choffasom am danoch chwi

•a'r holl Saint anwyl sydd ar ein hoi yn Nghymru.

Oddeutu 11 o'r gloch boreu <<ydd Sadwrn, Chwefror 4, daeth yr

agerfad, a rhoddodd dro oddiamgylch i'r " Golconda,'' yr hon oedd

y pryd hyn yn gorwedd yn yr afon. Yna wedi hwylio yn gysur-

us am beth amser, cyfododd ychydig o ystorom oddeutu 5 o'r

-gloch y prvdnawn hwnw, a dechreuodd y Saint yn gyffredin

fvned yn glaf, ac felly y parhaodd tr»y y nos. Darfu i ni gofio

am y gorchymyn boreu dydd Sul, o gadw yn santaidd y dydd

Sabboth. ond yn wahanol i bobl yn gyffredin, trwy fod y rhan

'fwyaf yn eu gwelyau. Parhauasom yn glaf hyd nos Lun, ac

yna goruhvmynwyd i bob Cangen *gynnal cyrddau gweddi ; a

chyn 10 o'r gloch yr oedd y gwynt wedi troi a gostegu, a dyfod

yn deg o'n plaid ; a bu llawenydd mawr dranoeth yn mblith y
'Saint, a phawb yn dweyd yn dda ara enw yr Arglwydd.

Yna hwyliasom yn llwydliaunufi iawn Lyd nes y cyrhaedda*-.
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wdj Western Islands, ar y I4eg o Chwefror, a'r rhan fwyaf yn

iach. Yna parhausom i hwylio yn mlaen nes dyfod i olwg y

West India Islands, a chawsom olygfa agos ac ardderchog ar

Jamaica, ond ni welsoin Cuba.

Ac wedi cyrhaedd hyd yma, dywedaf air wrth y Saint yn

Nghymru. Yr oeddwn yu bwriadu eich anerch cyn ymadae',

ond methaisa chael amser gan amgylchiadau. Yr wyf yn awr yn

ysgrifenu atoch fy nheimladau. Yr oil ag sydd genyf i ddweyd

wrth y Saint ydyw, am iddynt fyw yn dduwinl
;

gofalwch n»

fyddoch yn cymmeryd eicb ffyrdd eich hunain, ond ufyddhewek

a pbarchwch drefn a Uywodraeth Duw sydd yn eicb plith, a

chynnydded eicb ffydd *«fe ymddiried yn barhaus ya y brodyr

hyny sydd yn llywyddu arnocb.

Yr ydym ni wedi cael cyfarfodydd rbdgorol o dda, ac y

mae Ysbryd Duw yn helaeth iawn yn bresennol gyda ni, ac nt

-ddymunwn i fod yn mhlith gwell pobl na'r rhai hyn sydd yn

ymfudo. Y maent yn wresog ac yn llawn o'r Ysbryd Glan.

Wrth ddweyd fel hyn nid wyf yn ystyried fod pawb felly.

Bydiwch yn awyddns i ddyfod ar ein hoi, a meddiannwch am-

ymedd. Mae digonedd o fwyd da ar y llemg yma, ond byddai

yn ddoeth i bawb ag sydd a meddiannau ganddynt i ddyfod ag

ychydig o flawd a rhyw preserves gyda hwy, hefyd ychydig o gig

«idion sych, a bam, &c.

Y mae rhyw lwyddiant neillduol wedi bod o'n plaid hyd yn

bresennol. Yr oeddem weithiau yn canfod ambell i long o'n

blaen trwy y telescope yn y boveu, ac erbyn y nos wedi eu passirt

yn mhell ; wrth hyny yr oeddem yn ystyried fod ein Tad yn eia

bendithio. Ni ddygwyddodd dim marwolaethau ar ein taith,

ond an pleutyn bach a anwyd yn Liverpool cyn cycbwyn.

Bu dwy briodas, sef Dayid Davies ag Esther Williams, y ddaa

Sir Gaerfyrddin; a Wm. Gillman, Blaenau, ag Ann Davies,

Pendeulwyn; ac nid wyf yn meddwl fod mwy o ddyfyrwch

erioed wedi bod ar for nac ar dir mewn priodas o'r blaen, nag

a fu yn yr olaf, yr hon a gymmerodd le ar yr 1 leg o'r mis

hwn. Am 9 o'r gloch yr oedd dwy o flags wedi eu codi i fyny,

a pbawb yn chwilio am eu boxes, i'r dyben o gael allan en

gwisgoedd gureu, a chariwyd y briodas yn mlnen yn ol dull yr

ben Gymry er ys llawer dydd.

¥ ma3 yi hen chwaer, Esther Jones, o Sir Aberleifi, yn fyw
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ac yn iach, ac wrth ei bodd. Mae hi jn awr yn 84 rnlwv&S
oed, ac na fydded i neb o'r hen chwiorydd ofni cychwyn tua

Seion o henvydd y mor; yr oedd yr hen cbwaer hon yn rhodin

yn ol ac yn mlaen ary deck lei pe bae ar a tir, ac y mae hi allan

heddyw.

Yr wyf fi am teolu yn awr, yn terfynu gyda danfon fy nghar-

iad attoch chwi a'ch cynghorwyr, ynghyd a'r Llywyddion y Cyn-
nadleddau, Robyn Dlu.John Jones, a Sims, a'r Saint oil trwy

Gymru,— hefyd mae y brawd B. Morris ac Anna yn dymuno ei*

«ofio atoch oil yr un modii. Nid wyf yn gwybod pa mor fuas

y cychwynwn i iyny i'r afon.

Ydwyf eich brawd yn yr efengyl,

W. S. Phillips.

LLYTHYR O NEW ORLEAMS ODDIWRTH YR HEN
OLYGYDD.

New Orleans, Mawrtfi 18, 1854.

Anwvl Frawd Jones.— Pum rolynydd yn ol, yr hwn a ysgrif

ena atoch chwi yn awr, a rldysgwyliai glywed eich helynt chwi

thau yr amser hwnw, o'r un lie. Mor rhyfedd yw troion

Shagluniaeth, a bynyd dyn yn y byd. Yr wyf finnan erbyn hyn

wedi gweled pysgod yn hedfan, a'r byd i gyd yn ddwfr, beblaw

rhyfeddodau ereill mawr s-u maint. Yr wyf hefyd wedi dysgu

mwy o amynedd a phwyll, gobeithiaf, nag a ddysgais er ys

llawer dydd. Mae y mor yn gallu halliu pawb, a gwyn en byd

y rhai a allanS gymmeryd ei haWi. Nis gallodd ei glefyd

effV'ithio dim arnaf fi, er i mi gael rhan dda o'i drafferthion, o

herwydd afiecbyd fy ngwraig, a guylltineb fy un fechan. Yr

ydym yn awr «edi darfod a'r weilgi ; yr afonydd fyddant y nesaf

i'n treio. Mae hanes byr o'r fordaith yn cael ei ddanfon gan y

brawd W. S. Phillips, o ganlyniad, ni wnaf fi fanylu ond ychydig

a'r hyny, cawsom fordaith gysurus a llw vddiannus, a'r rhan fwy-

af o'r Saint yn ymddangos wrth eu bodd ac yn lied ddigfintach

Bu llawer o ddifyrwch o bob math yn ein plith ; ond ar yr un

prvd, nis anghofiwyd gweddio a gwylio, a dyledswyddau crefyddol

ereill. Cofiasom yn fynych yn ein hymbiliau am y Saint Cym-

jejg &'u llywyddion, a gobeithio y gwrandawir ui ar eu rhan.
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Ca&3orn lawef o gyfarfodydd gwresog iawn ar fardel y Hong, ac

Ysbryd Duw ya bwerus yn ein pllth, gan achosi llefaru a chanu

mewn tafodau
;
yn gystadl a phrophwydo, &c. Ond dichon na

thynodd dim fwy o sylw na phriodas a gytnmerodd le rhwng W„
Gillman o'r Blaenau, ag Ann David, Pendeulwyn ; ai y lOfed •

Fawrth.

Caf yn awi- ddweyd £air wrth ytnfudwyr dyfodol, yn ol fy

ngwybodaeth a'ro profiad fy hun. Mae yn anbavt'dd i bawb

ddweyd yr un peth, ac i gytuno ynghylch yr hyn sydd ereu : ond

gall pawb gynnyg eU barn, a gadael i ereill ddewis. Yn y lie

cyntaf, doeth a fyddai parotoi persli, sych, ynghyd a lysiau ereill,

at wneyd cawl blasus ar y mor, ac ar y gwastadedd; hefyd

ychydig o ymenyn, suet, pubyr, halen, currants, raisins, jam,

pickles, ginger, nutmegs, bara da am wythnos, (i'w gadw yn sych

dan y gwely), hams, bara ceirch, ysgadan, pytatws am y daith,

senna, caster oil, &c. Gellir gwneyd digon v sycan neu tiwd o'f

blawd ceirch a geir ar y Hong, os bydd gogr i'w gael
;
gwna

finegr ei suro, byd nes y ceir tywyid twynon i wneyd hyny.

Da fyddio pryna over shoes gutta percha i wisgo y diwrnodaa

cyntaf ar y Hong, gan ei bod yn lied wlyb ac oer ; ond bydd raid

bu rhoi beibio yn fuan, gan y gwresoga y tywydd yn barhaus*

Nid doeth yw gwerthu Uestri haiarn da yn Ngbymru, gan y
byddant yn well na thin ar y mor, yn neillduol tin Liverpool; a

byddai cwpanau priddion yn ddymunol iawn i'r cleifion, ond

gofalu eu dodi mewn lie na tboront. .Mae yn ofynol sicrhau pob

peth, rhag eu tori gan ysgydwad y Hong; ac 09 cymmerir cyng*

hor yn awr, ni fydd achos dysgu trwy brofiad. Mae yn rhaid

hefyd gwylio ychydig yn fwy na gweddio ar y Hong, gan fod

llawer, nad ydynt Saint, yn gwneyd camsyniadau gwirfoddol.

Mae yn ofynol i'r ymfudwyr gael blychau o goed sychion,

wedi en gwneyd yn mlaenllaw, a gofalu fod pob peth a osodant

ynddynt yn eithaf sycb hefyd ; canys gwelais lawer o betbau yn

llwydo yn druenus yn y blychau ar y mor, yn enwedig esgidian

a ehotian mel fed ; carpet bag, yw y peth goreu i gario esgidiau

dros y mor, os caiff ei gadw mewn He sych wrth y gwely: Man-
teisiol iawn yw fod mwrtbwyl a hoelion wrth law, ynghyd a

gimblets, tyc. Da yw cylchau haiarn ar ymyl cloriau y blychau.

Mae y dwfr yn dal yn bur yr boll ffordd, oddieithr fod ychydig

o iias y casks arno
;

gellir tyou hyny yniaith trwy ddefnyddic



226 TJDGORN' SEION..

blawd ceircti yn y cwpan. NiJ da yfed gormod o loewon sycan,

am ei fod yn rhy sur i'r cylla Yr oedd pob bwyd a gawsom ni

ar y mor, yn gystadl bwyd ag a ellid ei gael, serch fod ambell un

yn barod i achwyn, a hyny yn anghyfiawn.

Terfyuaf yn awr, gan ddanfon fv nymuniadau goreu atoeh

chwi, v brodyr Jeremy a Daniels, Llywyddion y Cyunadleddau,

y brodyr Parry, Sirnms, a Thos. Harries; ynghyd a phawb a

ddyraunant fy nghnfion atynt. Gweddiaf ar i Dduw eich ben

dituio ol), fel y llwyddo eich llafur, ac y derbyniocb wobr fawr

pan orphenoch eich gorchwylion. Dy&gwyliaf lawer etto i'n

canlyn o Gymru, a goreu po gyntaf y deuwch oil. Yr wyf yn

awyddus i glywed eich helytit oil ; ac am byn, gobeithiaf glywed

oddiwrlhych yn St. Louis. Gweddiwch ehwitbau drosom ninnau

ar gyrbaedd pen ein taiih yn ddiangol. Cawsom ein bendithio

yn rhyfedd hyd yma; ac y mae pawb yr awr hon yn fyw ac yn

iach ac am hyny diolchwn i Dduw. Bellach, ffarwel, a Duw a'ch

bendithio chwi a ninnau yn enw Crist, Amen,

Eich brawd yn yr efengyl

John Datis.

CYMMANFA BRYCHEINIOG.

Cynnaliwyd Cymmanfa y Gynnadledd hon yn y Waenhelyg-

©n, ar yr 2il o Ebrill. Cafwyd y cynnrychioliad fel y canlyn :

—7 o Gangenau; 27 o Henuriaid; 8 o Offeiriaid; 6 o Athraw-

on ; 11 o Ddiaconiaid ; 9 wedi eu bedyddio; a'rcyfanswm yn

154. Cafwyd addysgiadau achynghorion buddiol a llesol iawn

yn ystod y dydd, gan ein parchus Lywyddion Jones, Jeremy, a

Daniels. Yr oedd Ysbryd yr Arglwydd yn dywalltedig yn

helaeth ar y gynnulleidfa, hyd nes y mae yr oil yn penderfymi

treblu eu diwydrwydd yn ngwaith yr Arglwydd o hyn atlan,

T. Morgan.

GWRTH-BROFIAD CAMGYHUDDIAD.

Dabllenwn yn y "Swansea Herald," dyddiedig Mawrth 29,—
" Fod pobl Aberdar yn rhyfeddu o herwydd amgylchiad a

otmmerodd le yn ddiweddar—y Parch. Mr. Jones, mwy adna-

toyddus wrth yr enw 'Janes, Llangollen,' wedi ei drochi gan un
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o ' Apostolion Saint y Dyddiau Diweddaf.' Beth nesaf?" ebe yr

hanesydd.

Atebwn ninnau mai anwiredd trwyadl— hollol ddisail, diach-

lysur, na dim hyd y nod esgus iddo, ond malais drygionus a

barodd i neb gredu na chyhoeddi y fath beth. Dyna y " petb

nesaf" i'r gwir Mr. Hanesydd, nad pwy ydycb. Beiddiwn un

dyn i brofi y fod " Mr. Jones Llangollen" wedi ei drochi gan

" Apostol," na chan neb arall o'r Saint; nis gellir gwneyd hyny,.

ac achos da pabam, o herwydd na fedyddiwyd mo bono; a gellir

rboddi profion eglurhaol o hyn os oes ychwaneg yn eisieu, i'r

sawl a alwo arnom ! ie, nid yn unig profion na fedyddiasom ni

ef, ond profion digonol na fedyddiodd neb arall ef ;. ac os gwir

yr oil a sicrheir i ni, rhaid mai y rbai a ddylasent fod y n gyfeillion

erefyddol goreu iddo —y rbai a wasanaethodd ffyddlonaf, a ddy-

feisiasant yr ystori hon arno i ddybenion drwg. Pe gwnaethai efe

ein cynghor ni cymmerasai ei fedyddio er ys blynyddau, neu

pe gwybuasai yr hyn oedd oreu er ei les ; eitbr gan na fedydd-

iwyd ef, a ni yn gwybod hyny, teilwng yw i hyd y nod y taen-

dlunjr gael deall y gwir, nad pa un a'u boddia ai ni wna; o

leiaf, cyfarwydda hyny hwy i dadogi ffaeleddau tybiedig en

brodyr i anallu eu crefydd eu hunain. Os gallant brofi anontst-

rwydd bwriadol mewn dim a wnaeth eu hen was, yr hwn a fu

ffyddlon i'w hachos hyd ei angeu braidd ;: yr ydym ni yn hollol

anwybodus o hyny; a'r rhai a ymbleserant yn gwarthruddo ei

gymmeriad o dan yr amgylchiadau presennol, a brofant i ni

nad oes ganddynt nemawr barch i'w cymmeriadau eu hunain
;

canys y ffaeledd gwaelaf aallant ei wneyd yn ngolwg dynion call

yw beio crefydd pobl ereill am feiau eu brodyr eu hunain.

DYGWYDDIAD HYNOIX

Bo i geffyl gwr cyfrifol yn Kendl, Sir Fynwy, fyned yn glaf a ;

marw ; ac yn mhea ychydig ddyddiau aeth caseg o'i eiddo yn

gla-f. Pan welodd y dyn ei gaseg yn ymgrvnu ar lanr yr'y6tabl,

dechreuodd ddywedyd. " O Arglwydd, pa belh a gefaist i'm her-

byn, yn achos i ti ladd fy anifeiliaid /el hyn I Ni wn i am ddim,

oddigerth i mi adael i'r Saint yna lettya yn fy nby; ac os hyn.

yna yw yr achos, myfi a'u banfonaf allan o'm ty nos efory.'' Ac

ar derfyn ei weddi, ebe efe, neidiodd y gaseg yn iacb ar •»
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thraedl fiu y dyn&n yn ffyddlawn i gyflawui ei adduned, a c'naf-

fodd y saint fyned tros y drws,er y talent yn onest am eu Hetty.

ArgrafFwyd ami i chwedl yn y Cronicl Cennadol, at ddangoe

snawr dywyllwch paganiaid Affrica, er y cynnwysent arddaugosiad

o gVyfach synvvyr nag eiddo pagan sectvddol Kendl!

AMRYWXAEfHAU, &c.

"Yr Hen GrRteFifui) Newydd."— Y mae y traethawd def-

nyddiol hwn, a'r ddymuniad llaweroedd drwy Dde a Gwynedd,
yn y Wasg, a daw yt ail Argraffiad allan yn fuan, am chwe
cheiniog. Mae eannoedd o dystion o blaid y daioni a gawsent
drwy y traethawd bychan hwn, a gweddiwn a'r i Ysbryd y
gwirionedd a draetha ei fendithio i fileedd.

DERbyniadabt am LyErao o Ebrill 1, hyd Y 12,—Dwyr,
Morganwg, £3; Mynwy, £6.

iggT Anfoner ehWau cangenau ynghyd ag enwau Trysor-
wyr ar gyfer y swmiau a gyfrenir at y Gymdeithas Ymfudol
Barhaus ! Nac esgeuluser os gwtlwch yn dda

!

g§gT Hir ddysgwyliasom am ddangosiad gan bob Llywydd
Cangen o werth y Hyfrau a'r law, a'r dyledion os oes rhai, yr
hyn a ddylem ni fel y dylai pob Llywydd Cynnadledd gael bob
chwarter! Frodyr, nae esgeuluser y rheol bendant lion yn
hwy, eithr ymdrecher talu yr hen ddyledion yn He myned i

fwy fwy o ddyled.

gg|T Dygwyddodd camsyniad yn em rbifyn Maenorol, drwy
hysbysu fod "tad y plentyn," a iackaWyd yn Pen y Cae,

yn bresennol, a galwn hyny yn ol.

CYNNWYSIAD. T0D
Aberlbiad . ............... .... 213
"Cy id in an fa Ddwyrc'miol Morsianvvg 214
Cvnny" y ddeiumgli y Bdaintneg .......... ,M ..,,. 217
Y Dyfnder Main.' .......... ........ 2|S

Y Gwanwyn ........... 211)

Uolygyddiaith— Llivyddiaul actios y Gviarerivvr . 22fl

riiiaUyr Ymt'udwyr Cynvreig yn Orleans Newvdd 222
Llylhyr a New Orleans oddiwitb yr Hen Olygydd .... ... ............. 224
Cynmiant'a Brycbeiniog.... ..... G 22(5

Cwrtb brnfiad Canig\buddiad .............. 22fi

S)v2wyd«iiad Hynod 227
liniywiaetliati, &c. 2'28

MKftTHYRTYDFIL:
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Rhif. 15.] EBRILL 22, 1854. [Gyf. VIL

EGWYDDORIQN GWIRIONEDD.

GAN Y LLYWTOB BRIG HAM YOUNG.

Mae egwyddorion gwirionedd yn dragywyddol. Gofynai j
meddwl ar unwaith, beth yvr gwirionedd? Y mae yn unrhyw
beth, yn egwyddor, acyn ffaith a chanddi weithredol fodoliaeth.

Os anwiredd, etto gwirionedd ydyw y bodola anwiredd. Mor
wired ydyw y bodola diafliaid, ag y bodola Duw.
Vfiywedodd yr Iesu, '* Myfi yw y ffordd, y guirionedd, a'r

hywyd. Dywed y diafol hefyd, "ydwyf, yr wyf yn bodoli ;" ac

o ganlyniad, trwy yr unrhyw reol, "ydwyf Wirionedd." Mor
bell y w hyn yn fyr o'r hyn y mae yr Arglwydd yn ei ddad-

guddio trwy yr Ysbryd Glan. Mae Iesu Grist, ei Dad o'i flaen,

a'r holl ffyddloniaid, Duwiau tragywyddoldeb, a'r holl elfenau

cyd-drefnol, wedi eu cyd-drefnu i'r gwir ddyben o ddyrchafiad

i dragywyddol gynnydd : neu tybier i mi ddywedyd, i wirion-

edd tragywyddol. A wnelai hyn drosglwyddo i'ch meddyl-

iau y gallai y diafol, o herwydd mai gwirionedd yw y bodola,

gyrhaedd i'r unrhyw allu a dyrchafiad? Tybier y caniatawn j
meddylddrych y gwelwn yr amser pan y gallom gyduno a

chyd ddadansoddi elfenau, dwyn bydoedd i fodoliaeth, eu gwar-

*du, a'u dwyn i fyny i ogoniant tragywyddol, trwy ond yn unig

ddywedyd— " Yr ydwyf Wirionedd." Fel y dyfynwyd o'r blaen,

" Yr Iesu yw y ffordd, y gwirionedd, a'r bywyd." A gallem

droi o amgyleh a dywedyd—Satan yw y ffordd, yr anwiredd,

a'r marwolaeth. A allwch cbwi ddirnad y gwahaniaeth ? Eitkr
16 [pris \g.
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dywedyd mai Iesu Grist yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd,

sy gyfwerth a dywedyd mai Efe yw yr unig fodolaeth bar-

haol a thragywyddol. Mae yr Arglwydd Iesu Grist yn gweithio ar

y cynllun o dragywyddol gynnydd, o ddoethincb, dealltwriaetb,

anrhydedd, arddercbawgrwydd, gallu, gogoniant, nertb, ac ar-

glwyddiaeth, a'r priodoliaethau sydd yn llanw tragywyddoldeb.

Ar ba egwyddor y gweitliia y diafol? y mae i ddysirywio, i

ddattod, dad-ddansoddi, ac i rwygo yn gyrbibion. Mac yr eg-

wyddor o wabaniad, nen ddadgyssylltiad, yn gymmaint tra-

gy wyddol egwyddor, ac yn gymmaint gwirionedd a'r un o gyd-

drefniad. Bu a gwna y naill a'r Hall fodoli. A allaf fi nodi

allan i chwi y gwahaniaeth yn yr egwyddorion byn, a dangos

yn eglur a bodcibaol y lies, y cyfaddasrwydd, a'r angbenrbeid-

rwydd o weitbredu oddiar y naill, yn bytrach nag oddiary Hall?

Myfi a gynnygiaf fy ffordd fy bun, mor gryno ag a allaf. Y
mae yn amhvg i mi, ond a alhvcb cbwi ei ddeall?

Yn y lie cyntaf, defnydd sy dragywyddol. Yr egwyddor o-

ddiddymdra, o daro allan o fodoliaetb unrbyw betb a fodoloddr

neu a gafodd fod, fel ag i adael y lie a feddiannid gan y petb

hwriw yn gyfwng gwag, sydd anwireddus ; canys nid oes y
cyfryw egwyddor yn yr oil dragyicyddohhhau. Betb sydd j'n

bodoli ? Defnydd sydd dragywyddol. Yr ydym yn tyfu eire

gwenith, ein ffrwytbau, a'n banifeiliaid. Yna cyddrefnir

hwynt, cynnyddant a thyfant ; ond, wedi enyd, adfeiliant, ym-
ddattodant, deuant yn ddadgyssylltiadol, a dycbwelant iV
mam-ddaear. Nid yw o bwys trwy ba fynediad yn mlaen, y
rhai byn ydynt y cbwyldroadau yr ant tanynt; eitbr elfenau y
mymrynau o'r rbai eu cyfansoddtvyd, ydynt o byd, oeddynt

bob amser, a byddant yn wastadol fodoli; a thrwy yr egwyddor

hon o newidiad, y mae genym diagywyddol gynnydd.

Eitbr gweithia Satan ar yr egwyddor wrtbwynebol ; efe a

gais ddinystrio, & diddymai pe y gallai, ond ni wna heblaw

dad-ddansoddi, a dadgyssylltu. Caniatewcb i mi ymholi beth

oedd ei fellditb? Yr oedd, na fyddai iddo ef gynnyddu dim yn

ycbwaneg, eitbr dyfod i ddiwedd.

Pan y deuais at ddrws y Tabernacl, y boreu bwn, clywais un

o'r brodyr yn dywedyd i oddeutu un rban o dair y Hu nefol

wrthgilio oddiwrtb lywodraeth y Jtbofah. Hyn oedd eu

mellditb—byth i gael tabemaclau i breswylio ynddynt. Bodol-
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ant yn awr mown ysbryd, ond ni chant byth gyrff, na'u dyr-

chafu : ni chant ychwanegiad pellach i'w bodolaeth, tra y gall

y rhai na wrthryfelasant gael tabernaclau, a thrwy yr adgyfod-

iad, ddyfod yn bersonau o dabernacl yn y byd tragywyddol.

Pyna fe, ar y naill law, ac ar y Hall. Cliwi a allwch yn awr

weled y lies, a'r cyfaddasrwydd o ufyddhau, ...i'r egwyddorion a

arweiniant i fywydau tragywyddol, i ddyr^hafiadau, ac i gyn-

nyddiad ; a phaliam y mae y bod gan rIesu '.Grist fwy gallu o

lawer na chan Satan. Mac gallu yr:«* drwg: yi-tu hwnt i am-

gyffrediad dyn, yn ei ddichell gyfrwys^ a'i fiTyjdd hudoliaethua

i wenieithio ac i arwain ei huni7mp\yi?iHiwilad.wi]iaeth, ac i her-

eon unigol. Mae hyn, pe byd4aiiaipd4»> if gyfhaedd tabernacl,

yrhvvn, ernad yw ond mi rbsnth\Tg, isydd' eW0,yii cynnyddu ei

allu, gan hwyed ag y gallevJywia, j latab ei/ddybenion; ac os

y metha yn hyn, ac rnewu. dsni&didjjjrwg^y^v.eii.amcan sydd i

ddad-ddansoddi, ac i|icWy$trywi<iv,fol$ byddo, i'r, ga^u da, a'r

dylanwad da, fel ei huijram dd-yJUd yuiaBiddifad;o'r.ga\ilu perth-

ynol i ysbryd ymgorflforeib i [,-/« nwd iv ,woCI bbis i>r...i*<.^

Mae yr Arglw-ydduiyiB gwevthredu ar-yT,egp',ycidorion o bar-

hau i gyd-drefnu, io fy«hvy-a»iegiftat> Qigas,glu,i 1 £yn.y.s Q,d4\Myn yn
*

mlaen, o gynnyddti rae.., & «angu,ia* Ved?:j tpa nad yw yvgallu

gwrthwynebol felty.r,!l>eng[5'S<.hyol;i>at«a! efc iW^hwyj&ebiad i

nodwedd neillduol Oi6tlonog&etk,,awSryJfa#rKwyi<iLa? tjsr [egwydd-

orion o dragywyddoilbarha4^io»yaBy.ddfigaliu^igogioniflnt«a( d,yr-

chafiad; a noda allalifry;i!gw;abamae.l!hvsy*rhwng7jY/ddai^a]lu

gwrthwynebus. isbewaftva fforf i's fc^an? fivd i'en riji^wj

•/Hint U/rijI 7»Tt r> A 117 *'!>;)•) ii b djfHl" <iy

: nh i!ii>>;[ iutui o hfirfniwin iunwa » Iv ! f,-'i

CYMMANFA DDWYREINIOL MORGANWG.
,

[P«VlWf*V*^ ;%l^, „•/,( is,i,*vd «v i.v,!

Dydd Sul, Matvrth 26, IHSfit-wL/lywy^d Jwoes, a xiayrfftiiaivkiaaH

yw genyf weled gymmalint'i'riiftnv wladi yiwg.yriiiull .yiigib*'dt>7y<'

prydnawn bwu etto, i'r dybeWanrgaod euiihyfforddWifcfanylaclv'i

niewn crefydd. Nid i gael cr^fy«Hiii<twmydisi,;»nd irdd-vsgiiubywti

bywyd nenydd. yn gyfunol a'r grefydflisyigaii^yned aWgwiriioBs.i.

edd, y daetbom yma. Mae yr heu giefyddi borrwedi fi'tbjBTnri arc

tragywyddoideb, i ddwyn dyrcbsfiad a g&gbwianfci'vbn«>b'iai'->gy«l-<(

ymffur6aiH a hi. Yr unrbyiv destun a'r boreuysydd'ar' fyinwdHWitf

J prydnawn hwn etto. ' \ ui ibb\viT
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Pelh o bwys yw i ni ymjrechu am gael daioni y grefydd has
wedi ei ddwfn ar^raffu ar ein meddyliau, oblegid y mae yn Uawn
gwirionedd ; ac y mae y rhai a feddant gyfran o'r gwirionedd, yn

awyddus am ychwaneg, fel y dyronnant glywed ychwaneg am y
pynciau perthynasol i grefydd Iesu Grist. Nis gwn pa leshad a

ddiclion crefydd ei wneyd i un dyn na wnelo (yw yn unol a'i

r<ifvni(in; eanvs, prif ddyben gosodiad crefydd yrlvw dysgu dyn-

ion y modd ifyw. Nid y modd I farw, fel y dysg rh:>i, ond y modd

i fyw ydyw prif addy9g crpfydd. Bywyd yw cvefydd, a'r neb a

Rrefjd^o gywiraf, a fydd byw oreu ; ac o ganlyniad, a fydd byw

hwyaf, am ei bod yn arwain i fywyd tragywyddol. Y prif ddy-

ben, gan Awdwr roawr crefydd, yw i ddynion, trwy ufvddhao

iddi, fvw yn dragywyddol, er ei ogoniant ; o ganlvniad ni allas-

snt gael bywyd tragywyddol heb grefydd; nen, 08 gallasaut gael

bywyd tragywyddol hebddi, pa ham ei gosodwyd?

Bvwyd yw crefydd. Dywed yr ysgrythyr fod bywyd ac an

Oygredigaeth wedi ei ddwyn i oleuni trwy yr Efengyl. Canys,

ymddangosodd gras Dow, yr hwn aydd yn dwyn iachawdwriaeth

i bob dyn; gan ein dysgu ui i wadu annuwioldeb a cliwantaa

bydol, a byw yu sobr, ac yn gyfiawn, ac yn ddnwio!, yn y byd

•ydd yr awrhon ; a chan ei bod yn dwyn bywyd, pwy a all

ddweyd ei gwertb ? Dyry dyn bob peth am ei einioes; rhoddat

pobl a feddont am gael byw ; cyflwynai mawrion byd eu holl

otud, breninoedd eu coronau, ac amherawdwyr en teymasoedd

am gael bvw yn hwy ar v ddaear ; a chan fod crefydd yn fwy ei

gwerth na'r byd ynghyd a'i holl gyflawnderau, ean fori crefydd

yn beth a'n ceidw yn fyv? trwy fywyd tragywyddol, iawn y w i n»i

feddwl y gwnai mwynhad o honi lesoli ein pwrandawwyr.

Efallai nad ydym yr un farn a rhai o'n cyd ddynion am yr

hyn yw byw, na'r hyn yw marw ychwaith ; nid wyf yn ystyried

mai darfod byw yw marw; eitbr mai dadgyssylltiad corff ac y»-

bryd ydyw. Nid yiv y corff yn darfod byw. wedi i'r ysbryd

fyned o bono, ond y mae yn ymddadgyssylltu ac yn ymgym-

mysgu a'r elfenau a'i cvfansoddodd, gaa ddvchwelyd i'r roan y
daeth o horu>. Mae modd catd bywyd y ddau yn gyfunol

efn, trwy ail gyssylltiad y corff a'r ysbryd a'u gilydd. Yma
'lie defnydd crefydd; o berwydd trayddi hi yn unig j

nnir bywyd diderfyn.

idi hi y derbyn rhai dynion ernes o'r bywyd tragywyddofc
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sef, yr Ysbryd Glan : a gwybod iddynt gael eu geni o Oduw,

ydyw derbj'D cyfran o anl'aiwoldeb. Gusodwvd crefydd, nid yn

nnig i ni dderbyn cyfrati o fywyd neu anfarwoldeb ac aallygred-

igaeth, oud at i ni gynuyddu hyd nes y deyrbyniom gylla«nder j

bywyd tragywydaol. Nid oes un creadur na sylwedd yn aros yn

llonydd, eithr y niae ysgogiad yn to hob pelh; naill »i fel pren,

yn tyfu; neu ynte t'el un yn gwywo. Os nad a dyn yn mlaen at

/ywyd tragywyddol, rhaid yw yr ymgilia yn ol i farwolaelh : a

«hyn ydichon dyn ddyfod yn mlaen at fywyd, rhaid ydywiddo e(

wneyd v gaeithredoedd sydd ofvnol eu gwneyd cyn ei gael : ©•

*sgeuluBa ef hyDv, y mae yn rhwyra u fvned yn ol a marw. Deil

y pethau pwysig hyn gyssylltiad a phob perchen rheswm. am
bob tragywyddoldeb. Yfetyriwn ninuau y pwysigrwydd o gadw

at ein dyledswyddau ; oblegid ar yr am mod o'u gwneyd y mat

kywyd i'w gael. Nid oes ytna le i segurwyr i obeilhio am fywyd,

« herwydd y Bawl a etifeddani fywyd, (sydd yn rhaid iddynt

afyddhau i Oduw a gwneyd y gweilbredoedd a gais Efe ganddynt

eu gwneyd. Rhai dynion a feddyliant y ceir darfod a gweilhio,

darfod a bod yn ddiwyd, a darfod a chadw dyledswyddau, ar ol

tnarw; dychyramygant am y nefoedd, ei bod yn He i orphwys, ac

y ceir gorphwvsfa o ddiogi ynddi : nid felly y dengys yr yegrylh

yrau a'r dadguddiad»u dwvfol, ond i'r gwrthwyneb. Ein gwaitk

yma yw ymdrechu am fywyd ; mae gweilliio yn reddf naturiol

ynum; ond ai tebyg y newidir y reddf bon pan y bydd pob

greddf a nwyd dda yn hurach a<; wedi eu perfleithio. Gau mat

purach a pherffaith a fvdd y reddf ho« yuom, tebygol ydyw y

bvdd hefvd ynom fwy awydd a bywyd. Dyned yr Apostol y
hywioceir ein cvrff; ai tybied yr ydycu mai i segura ein bywioc-

*ir? Nage! ond i ddiwydrwydd, i wneyd daioni, i gynuyddu, i

ymledaenu, i eppilio, ac i ymeangu ein bywioceir. Gosodwyd y
reddf bon yn ein natur ; ac o ganlyniad y mae hi yn anhebgorol

angheurlieidiol er cael bywyd tragywyddol; peamgen, pa ham ei

dodi yuom, neu pa ham nad allem wneyd hehddi ? Trwy iawn

ddefnydd o honi yn nnig, ynte, y rnae yn ddichonadwy i ni gael

bywyd.

Yn awr, gwelwn yr hyn a fydd ein hail gyflwr, wrth ein pre-

•enol, a deallwti mai yineetyn a fyddwn at liosogi byuydau dider-

fvn a thragywyddol : o ganlyniad, augheni hediol yw i ni fod yn
tfeddiannol ar /ywyd tragywyddol ein hunain, cyn y gallons



234 CDGORN SEION.

wneyd hyny. Nid iinig ddvben crefvdd yw nchub y dyn ei hnn

yn bersonol ; ond hefyd ei ddwyn, trwy iddo iawn ddefnyddio

crefvdd, i allu ymledaenn, a Mqosogi by wydan fel y gwnaeth Duw
ei bun, gin fod yn ofr'erynol i ddedwydd.di ereill hefyd. Gan nad

oedd, ac nad yw Tad yr ysbrydoedd yn segnr, pa fodd y byddivn

ni ddilynwyr Crist, yn gydetifeddinn a chvfranogion o'r nn go-

Roniant ag Ef, yrhwn a ddywedodd "Nid wyf fi yn gwneuthur

dim ar na welais fy Nhad yn ei wneuthnr,'' os na fydd y bodan

adgyfodedig yn gwneuthur yr un niodd ? Os na chenedlant

fywydau tragy wyddol ereill, nis gall fod bvwyd tragywyddol yn-

ddynt eu liunain chwaith ; oblegid natur bynyd ydyw lliosogiad

bodau bywydol.

Wedi ein myned gan belled yn mlaen a hyn,i syllu ar y fatb

wynfyd a gogoniant, tvnnwn ein golygon yn ol atom, yn mhwll

llygredigaeth; ac edrychwn a ydym yn gwneyd y gweithredoedd a

•ffeithiant i fwynhau y pethau ardderchng a gogoneddus hyn.

lawn ystyriaeth a honynt a'n cymhello, ie, a'n gorjbdo i wneyd

mwy etto, hvd nes y delom yn feddiannol ar, ae hefyd y galloro

greu bvwydau diderfyn ein hunain. Gnbeithiaf ein bod yn

ystyried yr hyn ydym yn ei wneyd, gan gofio am yr hyn a fydd

canlyniadau ein gweithredoedd. A yw ein gweithredoedd yn awr,

y fath y dymunem eu dilyn byth? A yw y canlyniadau, sy

gyssylltiadol a'n gweithredoedd, y cyfryw y carem eu cael tro*

bvth ? Gwneyd ein dyledswyddau yn aicr, a ennill nerth i ni

allu eu gwneyd rhagllaw. Gobeithi.if i'r boll Saint, a ddaethant

y'ma, ddyfud i dderbvn addysg at wneyd a byw eu crefvdd, fel y

mwynhuom oil dragywyddol fywyd, i gynnyddu, yn elifeddion

bywyd annherfynol. Ystyriwn ein gweithredoedd a'u canlyniad-

au; sef nyni, y rbai ydvm wedi cael gwybodaeth ein bod yn

blant i Dduw, yn gyd-etifeddion a Christ, *e yn dechreu gwneyd

y gweithredoedd svdd or ein dyrchafu n gvlch i gylch, hyd nes

yr elom heibio angvlion, i blith y Duuiau fry, i fod yn ogyfuwch

* Christ, a Christ yn ogyfuwch a Duw. Ac, a'r meddwl hwn

ynom, wedi ei achnsi gan yr ernes a dderbvniasoin, yr hwn ernes

fydd yn gofyn, ac yn teilyngu perffaitb ufydd-dod genym, dang-

osir ein dyledswyddau tuag at ein gilydd, i fod fel ein Brawd

hynaf, yr hwn a roddes ei fywyd i lawr dros'in. Pe y gwnelid

hyn, ni welid un brawd yn digio a cbenrlgenu vvrth frawd arall;

aitbr aberthai pob brawd ei deimladau persouol, a dioddefein yn
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«myneddgar 'er lies ac adeiladaeth y naill y Hall, byddem

felly oil yu Un; fel mae y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glan yn Un
a'u gllydd, y byddena ninnau oil yn un ynddynt hwy.

Pe y deallera yr hyn yw bywyd, deallem hefvd fod yndd*

awydd i ddwyn bywyd i ereill; fel hyn yr oedd Mab Duw, yr

hwn a ddvwedodd, '• Lie yr wyf fi, yr wyf yn cwyllysio fod a

honynt hwythau hefvd." Nid yw E.fe yn bnddloni ar ei orsodd

mewn gogoniant, yn rahlith arcbaugvlion, heb weddio, eiriol, an

ymdrechu cael ereill yno hefvd. Dyma vw natur y Duw a addol-

tvn ; sef, ewyllvsio dyfod o bawb i wybodaeth o'r gwirionedd.

Oni ddylem ainnau, y rhai a dderbyniusnm yr Ysbryd Glan,

«rnes yr etifaddiaeth, a gwybodaeth o'r gwirionedd, yradrechn

•ennill ereill i feddiant o'r un bywyd a ni ein bunain? With

ymdrechu ei hau a'i blannu, cawu weled dynion o'n hamgylch yn

tyfu i fyny, yn blodeuo, ac yn dwyn fl'rwylh i saiiteiddvwydd, a'u

•diwedd yn fywyd tragywyddol.

Oddieithr i ddynion wneyd y gweithredoedd hyn, a Deshau at

Dduw, hwy a ytnbellhaut oddiwrtho at farwolaeth ; sef, atdyng-

ed yr annuwiol, Gwrthodiad o fywyd, a fydd yn farwolaeth i'r

gwrthodwvr. Felly, bydd dau ddosp-trth o ddynion yn eael

adgyfodiad
; y naiU i fywyd ac anllygredigaeth, ar Hall i farn ao

i'r ail farwolaeth, i farw ry «brvd ; nis dywedwn pa hyd y byddant

yn y llyn o daa a brwmstan, cyn y byddont farw, barned y neb a

ddeall gywirdeh cvfreitliiau y dadansoddiad. Marwolaeth yw y

gospedigaeth oddiwrth y Duw cyfiawn i'r annuniolinn a wrthod-

ant fywyd. Nid wyf yn meddwl y darfyddant a bod yn sylwedd-

«u ; eithr y darfyddant ag aros yn fodau cor'fiForol. Hwy addaeth-

ant o rywle yn eu dechreuad; a dyphwel yr elfenau, a gynnwyi

eu bodau corfforol, yn ol i'r un lie ar ol dioddef o honynt " gyf-

lawn daledigaeth," am bob trosedd ; ac felly, darfyddant ag aroi

yn fodau mwyach.

Frodyr yn yr Offeiriadaeth, ystyrinn fod allweddau bywyd a

marwolaeth yn ein utedJiant ; ac na tbeimlwn yn esmwvth heb

ymdrechu, yn yinroddgar, am gael dynion heblaw ein hunain 1

opshau at Dduw, fel eu hachuber i fywyd tragywyddol. Mae yr

•Offeiriadaeth yn llywodraethu yr oil a fn, y sydd, ac a ddaw ; am
byny, ehwychwi 6ydd a'r Offeiriadaeth hon genych, amlygwch

«ich duwiol anian, Irwy ymawyddn am gael pob dyn i wybodaeth

«'r gwirionedd. Mae bywyd ac angau, un a'r bob Haw i ni; &e
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f»l y mae raarw yn ddadgyssylltiad, lleihad, cwttogisd, ac ymgyf

yngiad byd nes ymwasgaru bodau cordorol i'w helfenau cyntefig,

felly mae bywyd yn treiddio trwy, ac yn ynigylchynu a chynnal

j bodau eorfforol mewu cynnydd ac ymeangiad parbau* ac an-

Mberfynol. Y bywyd tragywyddol a fyddo ein rban ni oil, trwy.

leau Grist. Amen.

Yr EFenuriad Robert Evans. Abertawy.— Gan fod y gwaith hwn

• Dduw, er gogoniant iddo Ef, a*n braint ninnau yw ei gynnorth-

wyo yn nilaen, gweddied y Saint am ddylanwad ei Ysbryd. Nid

oedd genyf, yn y Gogledd, ond y Beihl, ac nis digiwch, a ehwi yn

gwybod mai gwirionedd ydyw, os cymmeraf hwn etto. Testun

gwerthfawr yw y testun a roddodd y Llywydd Brigham Young, •

welais yn yr Udgorn ; sef, Ymddiriedi. Cyn y gellir yroddirieJ

lhaid cael y gwrtbrych yn Seilyngu ymddiried— Ymddirieda'

Grist, yn y Tad, o herwydd. fel y dywed, " Fy Nhad i, sydd yn

fwy na phawb,''— Dygodd awgvlehiadau Pedr i golli ymddiried;.

ond pan adgenedtlwy.ds ef v obaiih bywiol, trwy adgyfodiad Crist

oddiwrth y meirw, rbnddodd e'v boll ymddiried yn Nghrist ; a'i

reawnx am hyny oedd," Ti a wyddostbnb peth." Mae gan blen-

tyn ymddkied yn ei rieni ; ac er mvned i flair, new i chwarae, am

•I gartre^abod ynghyfeillach ei rieni y mae plentyn, ac yno teimla

yn ddiogel ; oblegid. ystyria ef ei dad yn g.efn, yn d»r, ac yn.

gastell iddo. Yr oedd Crist, trwy ymddiried yn ei Dad, yn cyn

nyddu. Gan y gwvddai fod ei Dad' yn fwy na phawb, nid oedd

am addysg o un He arall yn groes iddo. Yr oedd yn cael addysg

gan y Tad; yr oedd yn gwaeyd yn. ol yr addysg hono; ac felly

yn cynnyddu. Yr oedd Ef yn deal!, fel yr oedd ei Dad yn deall-

felly befyd, y rhaid i ninnaa gael pethau deallus, fel y gtllom

gyd ddeall a'r hwn sy'n arolygu trosom— Ni siora.wyd Crist gan y

Tad ; nid Crist a siomodd y dvsgyldion ; eitbr eu meddyliau eu

bunain. " Yr oeddym ni yn med'iwl mai Efe oedd yr bvn&
waredai Israel." Njc ymddiried i'th ddeall dy bun. Daetb Crist

i argyhoeddi y dysgyblion o'u diffyg ymddiriod—" A wyt ti yn

fy ngharu i?" a phan y cyfaddefold " Ti a wyddost bob

j> th,'' daeth pob ymddiried i'w le. Honai Paul hawl yn ymddir-

ied Eglwys Corirth, o herwydd iddo lafurio erddynt, a dysgu y

gwirionedd iddynt, gan eu gofyn i'w ddilyn ef, fel yr oedd ef yn

dilyn Crist.

Gwrthwynebodd Paul Pedr, am ei fod i'w feio ; os oedd gwailfe
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Paul, yn beio Pe'r, yn waith drwg, rhaid fod ymflfrostio o hyny

mewn llythyr yn fwy drwir; ac os ysgrifenwyd y llythyr dan

lywodraetb ysbryd anmhiiodul, ni ddylai ei fod yu y Beibl. Ond

y gwir yw, dichoD i dJyo mewn swydd saDtaidd litbro; er hyny

mae yr Offeiriadaeth yn gywir. Beius oedd Pedr, mewn bwyta,

—ond nid mewn athrawiaeth ; n ganlyniad, y swyddogaeth yn ei

gwirionedd sydd yn teilyngu ymddiried, ac nid y swvddwr yn yr

oil a ddichon iddo fel dyn (TaeleJig ej wneyd. Yr wyf fi yn ym-

ddiried yn yr Egltvys hon, am fy rood yu gwybod mai Eglwyt

Crist, a'i Offeiriadaelh Ef ynddi yw hi. Yr hwn sydd yn diwalla

y corff, a'ddiwnlla yr Ysbryd; gofalodd Daw am danaf mewn
twyd adiilad; ac am hyny, yr wyf yn ymddiried yaddo am beb

4«wo ysbrydol yn yr Eglwys.

(Tw barhau.)

UDGOEN SEION,
KEU

%txt\\ p £atnt.

DYDD SADWRN, EBRILL 22, 1854.

CVNNYDDIANT TeyRNAS DdUW YN NgHYMRU,—AY ffordd

©reu i wneyd hyny yw, udganiad em Hudgorn yr wythnos hon

etto; a dyna a fydd hefyd, a'i holl rym, hyd eithaf ei gylchrediad,.

tra yr ymddengys y pwysigrwydd o hyny mor hunan-eglur i ni

ag yw yn bresennol; ao nid y'm yn teimlo un gradd o gyfnew-

idioldeb ynom am hyny hyd yn hyn; eithr o'r ochr arall, po

fwyaf a fyfyriwn ar ogoniaut teyrnas Dduw—y lleshad o'i

chael—y golled o'i cholli, a'r tragywyddol ganlyniadau o'r

naill a'r Hall: po fwyaf a welwn o effeithiau andwyol gau

grefyddau ein gwlad ar foe>sau eu proffeswyr, a pho fwyaf o-]

fendithion a welwn fod deiliaid ffyddlon y deyrnas hon yn
fwynhau, mwyaf o awydd a achosa hyny oil am ei chyo-

nyddiant.

Y grediniaeth a greir ynom, drwy fawr sel ac ymroadau

proffeswyr crefyddau ein gwlad, mai eu hawydd am deynuu
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Dduw a achosa yr oil, a'r ffaith o'n sicrwydd mai hon yw hi,

a'n cymhella ninnau i udganu yn fynych, yn uchel, ac yn bar-

haus, mai dyma hi, gyfeillion! dyina yr eglwys y chwiliwch

am dani; deuwch i mewn iddi, a chewch fwynhad sylweddol,

diammheuol, o'r oil a ddysgwyliwch gael drwy yingrefydda

;

cewch, a chanmil miry nag a ddychymygasoch fod i'w fwyn-

hau mewn crefydd. Addawwn hyn —sicrhawn mai gwir hyn

oil, er dywedyd o holl offeiriaid gau grefyddau gwlad, a byd i'r

gwrthwyneb,—y mae Duw gyda ni yn ol ei addewidion,—daw

gyda chwithau os deuwch chivi gyda ni yn ei lwybrau Ef :

ffeithiau anwrthwj'nebol fel hyn a'n gorfodant i waeddi a'n holl

nerth, " Deuwch i deyrnas Uduw ;" a phwy wedi gwybod hyn,

» all dewi?

Nid genym ni yn unig y dylai fod y teimladau a'r awydd

hwn; hyderwn fod y sel deilwng o'r anrhydeddus deyrnas hon

yn fywydol—ymegn'iol, ac anwrthwynebol, yn nghalonau,

gwythienau, mer, ac esgyrn ein brodyr, yn enwedigol yn

Llywyddion y Cynnadleddau, a Llywyddion y Cangenau, ao

yn ein holl frodyr yn yr offeiriadaeth: oddiwrthynt hwy dys-

gwyliwn— dysgwylia Duw, a phob dynion da. fawr gymhorth er

dwyn ereill i fwynhau bendithion y deyrnas hoa, Rhesymol

ddysgwylia y byd weled tanbeidrwydd ein sel yn gyferbyniol i,

ac yn brawfiadol o fawrogrwydd ein crefydd; a'u siomo, drwy

ddifatterwch, diogi, neu anghydffurfiad, gwylied rhag y can-

lyniadau o rwystro cynnyddiant teyrnas Dduw. Rhesymol

ddysgwylia holl wrthddrychau eu gofal liefyd, weled eu Llyw-

yddion -eu blaerioriaid raewn pob daioni, ac yn mhob ymdrech

i achub eu cyd-ddynion i deyrnas Dduw; pa fodd amgen eu

beu'ir hwy am ddifatterwch. na'r aflwyddiant canlynol?

Dangosa Llywydd ei sel drwy, a'i ddoethinfib yn gyferbyniol

I'w gynlluniau a'i ymroadau i gael cyd-weithreiiiad ereill at y
gwaith clodadwy hwn, yn fwy na plie ymdrechai hyd angeu ei

bun, tra y gadawo ereill o'i amgylch yn banner liepian, a'u dy-

lanfl'ad yn wrthdarawiadol i'w eiddo ef. Ni ddysgwylia y
Cadfridog mai ar nerth ei fraich unigol, nac ar awch ei gleddyf

ci hun y dibyna buddugoliaeth ar faes brwydr,—ni fwriadodd

ein hollalluog Dduw wneydyroll ei Hunan, ac ni frwydrodd ein

brenin Iesu yr oil fel nad oes ycliwaneg a allwn ninnau wneyd,

at sicrhau buddugoliaeth drwyadl iddo Ef, fel y mae y goreu i
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ni; onide, pa fodd y gallasem ni ennill gwobr, ac anrhydedd i

ni ac i'n heiddo yn ei deyrnas? O'r ochr arall, testun diolch-

garwch a chymhelliyd i ddiwydfwydd a ddylai y ffaith mai

" cyd- wcithwyr Duw ydym ni," ei fod ynom; ac mewn efel-

ychiad o'i ymddygiad Ef atom oil y dylai pob Llywydd roddi

pob cymhelliad i bob un o dan ei ofal, i fodyn ' ^rf-weithwyr"

ag yntau yn y cylchoedd a'u gosoda. Cyd-weithrediad trwyadl

yr oil agoronir a mawr fenditb eu Duw; tra yr Henuriaid a'r

Offeiriaid yn pregethu, yr Athrawon yn gofalu dros y gwein-

iaid a'r llesg, y Saint yn tystiolaethu wrth eu cymydogion, mai

dyma grefydd Iesu Grist, a'u gwahodd i mewn i deyrnas

Dduw; tra yntau a'i gynghorwyr, yn trefnu ac yn cylchdroi

rhyw olwynion o'r peiriant dwyfol, i beri mwy bywyd, ac yn

cadw yr oil a gaffont trwy nerth eu ffydd; tra rbai cymhwyf
i'rgorchwyl yn gwerthu neu yn lledaenu traethodau buddiol, i

egluro egwyddorion ein crefydd i'r byd; tra y bo yr oil mewn
cyd-weithrediad fel hyn, ni all teyrnas y tywyllwch sefyll o

flaen milwyr ein II iesu—y nefoedd o'n plaid, dan wenu, a rodd-

ai y fuddugoliaeth ynfuanini; gwelid lluoedd yn dylifo i'n

plith o'r gonest galon a ymchwiliant am y gwir
;

gwelid t

cangenau yn blodeuo fel y rhosyn, ac yn orlwythog o flasus

ffrwythau,—doniau Ysbryd Duw, a gwelid miloedd ar fyrder

yn prysuro i artrefu i'w gwaredfan yn mrig yr hwyr, megy»
" colomenod yn ehedeg i'w ffenestri," o flaen yr ystorom ddryc-

inog. Frodyr bynaws, Saint ein lor! beth meddwch! a gym-

meradwyweb ein cymhelliad hwn? A ymddeffrown, ac a ym-

arfogwn ni oil dan arfau milwriaeth ein Brenin i frwydro ei

frwydrau yn erbyn teyrn-fradwr-arcb-elyn Duw a dyn?

Ymchwilier am le i weithio,—ymdrecber llanw y cylch y gos-

odir 3'nddo gan yr hwn a b'ia trefnu, a gweddier llawer am gyn-

northwyauau Ysbryd y deyrnas ddwyfol hon i ddilyn ein

cynghorion, a'u greddfu ar feddyliau ein gwrandawwyr, fel y
dygont ffrwyth yn tarddu i fywyd tragywyddol. Oes, y mae

gynym ffydd ddigonol i hyderu y cyd-ymffurfia yr holl Saint

a'n ceisiadau yn hyn o herwydd, eu dyled i'w Duw ac i'w

cyd-ddynion yw hyny ; a hiraethog edrjchwn am y llwyddian*

cyfatebol i'w diwydrwydd;

Nid o herwydd y gwelwn yn ein brodyr ddiffyg teimlad dyl-

cdus at, na ditlyg awydd am gynnyddiant teyrnas Dduw y
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eymhellwn mor daer i ymroad—ni chaniatawn le i feddwl mor
gul 3'n ein calon, eithr yr ystyriaeth o'r ffaith nad yw ein teim-

ladau personol ni, pe ein calonau yn llosgi ynom, yn effcithio ar

neb nac yn ateb y dyben o honynt, ond i'r graddau y prawf ein

gweithredoedd cyssylltiadol hyny i ereill. Mud a byddar yw
teimlad, ni fedd lais i alw neb i edifuirwch, ni all gymhell arall

iunrbyw weithred; ac os na chyrahella ei feddiannydd i brofl

ei sel drwy ei weithredoedd, i arall ni lesola; o ganlyniad, yr

unig ffordd i ennill cyd-weitlirediad ymegni'ol ein brodyr yw,

drwy eu herrio i efelychu ein mawreddog ymroadau ein hun-

ain ; ac felly, Paul debyg, beiddiwn hwynt " i'n dilyn ni, fel

yr ydym ni yn dilyn Crist."

Gorfodir ni gan bob ffaith gyssylltiedig i adnabod dwyfoldeb

ein cenadwri—gorfo la ei dwyfoldeb i addef ei hunigolrwydd, ac o

ganlyniad gorfoda ffeitbiau dim llai na dwyfol y pwysigrwydd

Vi biawn draddodi;—dyben ein danfoniad yw achubiaetb dyn-

ion trwy ufyddbau i'n cenadwri; dibyna llawer ar y modd ei

cyhoeddvn; mae gwabaniaeth mawr rhwng cyboeddi dedryd

ein cenadwri ar ei banufyddion a pberswadioein gwrandawwyr

i ufydd-dod iddi; yr olaf a ddylai fod ein bamcan blaenaf, yr

hwn a'n danf'onodd a wna y Hall yn effeitbiol ddigon, wedi j
metba ein bynulrechiadau taer. teilwng a chariadus ni a chael

yr effoitliiau dymmuupl. Achubiaeth, nid condemniad ein

gwrandawyr a ddylai fod ein hunig amcan,— teimladau o hyny

a gvnbyrfa daeriueb cyferbyniol: rhybudd y byrbwyll-ddyn ao

nid ffordd l)uw yw "bygythiad ac ergyd, a'r ergyd ynmlaen-

af,'*—hollnl groes i hyny a ddylai fod dull cenbadon Duw,

—

achubwyr, nid dienyddwyr dynion : cymmodi a Duw, ac nid peri

ymrafael a hwy. a ddylai " gweinidogion y cymmod,"—ym-

ddygiadau cymmodol a charuaidd a ddylent brofi i'r byd i bwy
yr ymddiriedwyd " gair y cymmod," y trysor hwn mewn llestri

pridd. lawn hrisiad o'r benditbion a fwynhawn ein hunain —

iawn ystyriaeth o'n dyled i'n Duw am danynt—iawn ddeall o'r

golled o fod hebddynt. ac iawn awydd i ryn^u bodd ein Duw
a'n cymhella i iawn draddodi ein cenadwri; ac" iawn gyfraniad

gair y gwirionedd" a fendithir ar ei gan fed ; am hyny, byddwn

ddoeth, byddwn fywiog, gostyngiedig, ac etto yn wrol, yn ddi-

niwed, etto yn gall; ie, byddwn bob petb, fel Taul gynt, i

bawb beb wyro trwch blewyn ar egwyddor, athrawiaeth, nag
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un iot o'n cenadwri na threfn ein Duw, fel yr achuber, goreu po

fwyaf, o'n gwrandawwyr. Y sawl a elo allan yn enw ei Dduw
ac a wnel felly a fendithir i fod o fawr fendith i laweroedd.

Etto, dymunem argraffu ar gof ein brodyr, mai i ddysgu y byd,

ac nid i gael eu dysgu ganddynt eu danfonir—i ddysgu yr hyn

n ddysgwyd iddynt gan yr hwn a'u rianfonodd, ac nid i gael eu

dysgu gan yr ysgolheigiou, at y rhai eu danfonwyd i'w dysgu,

ac i dystiolaethu mewn sobrwydd, yr byn a wyddant eu hunain

nid yr hyn a gredant neu a obeithiant yn unig ; mae ein hoes

a'n gwlad wedi cael merwino eu clustiau, a syfrdarra eu syn-

wyrau braidd, trwy bregethu •' cred a gobaith" yn unig, yn lie

", tystiolaeth," ac ammheuaeth ac ofn, yn He " sicrwydd mawr
yn yr Ysbryd Glan;" dinystrio ac nid achub byd a wna hyn,

fel y mae ffeithiau galarus yn profi i ni y fod hyny eisoes wedi

gyru ein gwlad rhy ddwl i gredu faith ddwyfoi brofedig.

Newyddion Cartkefol.—Cymmafa chwarterol Gorllewinol

Morganwg, a gynnaliwyd y Sul diweddaf yn Abertawy; ym-
gasgliad cyffredinol y Saint o'r gwahanol gangenau— sirioldeb a

chariad ynghyd ag ymddygiadau boneddigaidd yr oil a aw-

gryment fod llwyddiant achos y Gwaredwr o ddyddordeb mawr
yn eu golwg; a phrofai cynnrychioliad y cangenau yn y cwrdd

boreuol, a'r pleidleisiad unfrydol, dieithriad, i'r holl fesurau a

gynnygiwyd i'w cyd-weithrediad yn y chwarter dyfodol, y fod

teyrnas Dduw ar ei chynnydd yn nghalonau ei haelodau, yn

Uiosogiad eu rhifedi, ac mewn sel gynnyddol. Boddhaol iawn

oedd clywed ymroadau y Saint yn mhob cangen i werthn

traethodau, ac i dalu am lyfrau; eithr mwy pleserus genym
oedd clywed yr holl gynnrychiolwyr yn cyd-dystio fod yr Ar-

glwydd yn arddel eu llafur drwy gyflwyno mwy-fwy o fendith-

ion,—doniau yr Ysbryd Glan, undeb a chariad y mhob man yn
gyferbyniol i'w diwydrwydd: cymhella hyn i fwy diwydrwydd,

a chryfha y fTydd yn gyferbyniol i'r prawfiadau a geir o gym-
meradwyaeth Duw.

Gorphwysai Ysbryd Duw yn nerthol ar y gwahanol Lywydd-
ion a'r holl rai a bregethasant yn y cyfarfodydd drwy y dydd.

Amlwg y gwelid arncanion daionus y Llywydd a'i gyd-weith-

wyr, nid yn unig yn eu hymdrechiadau i iawn reoleiddiad ac ^

dalu eu hen ddyledion ond hefyd yn eu penderfyniadau, i, Iwd
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aenu y gwaith hwn i fanau lie nad yw; nid boddlon ydynt hwy,
mwy na'r brodyr ffyddlon yn Sir Fynwy, i gyfyngu eu llafur o

fewn cyffiniau eu siroedd; eithr, y Llywydd yn gyntaf. fel

mihvr dewr, a gynnygiodd ei hun i fyned a'r genadiaeth hyd
gyffiniau Cymru lie y mae mwyaf o anghen am ei lafur, a

thaer erfvniai ar ei frodyr i efelychu ei esiarapl drwy ddyfod

gydag ef; teilwng iavvn o efelycbiad yw hyn, a gobeithiwn y
llwydda i gael llawer o frodyr ffyddlon, y rhai a allant lywod-

raetbu eu bamgylchiadau teuluaidd fel ag i symud i weithio i

fanau lie nad oes pregethu; ac y caiff lawer o'r swyddwyr, nad

oes ereill yn dibynu arnynt, i fyned gydag ef i'r Gogledd ; a

thra y bydd ef yno bydd yn fanteisiol iawn iddynt hwythau.

Cydunwyd i'r cangenau gynnorthwyo y rbai a allant fyned i

bregetbu drwy eu hanrbegu a thraetbodau &c.—Cyngborodd y
Llywydd fod cyfarfod bob nos Lun cyntaf o bob mis yn mbob
cangen i gyd weddio am fendith ar lafur y cenhadon hyn, ae i

gyfranu arian i brynu traethodau i anfon iddynt; a cban nad

oes llyfrau yn cael eu gorfodi a'r unrhyw Gynnadledd heb eu

hymofyn, buddiol i bob Llywydd cangen anfon drwy y prif

ddosparthwr am ddigonedd o bob math o draethodau i fod ar

law erbyn y cychwyna y brodyr. Penderfynwyd hefyd fod

" Cariad Wledd," i fod nos Lun ar ol y Gymmanfa nesaf, ennill

yr hon a fydd er cynnorthwyo Uedaeniad y gwaith mewa
lleoedd newydd. Pan y gwelwn ymroadau fel hyn gallwn

ddysgwyl yn hyderus am lwyddiant cyferbyniol, yr hyn yw ein

taer weddi barhaus.

LYFR4U YN EISIEU.

I'r dyben o wneuthur Cyfrolau o'r "Milhnial Star," " Udgorn,"
" Llyfr Mormon," a'r " Ath. a Chyf.," dymunir i Lywyddion

Cangenau Cynnadledd Dwyreiniol Morganwg, gyfnewid a ni

y rhifynau a feddant a'r law yn ol y dablen ganlynol; neu eu

ceisio gan ereill a'u meddant yn eu cangenau mor gynted ag y
gallent, a chynnorthwywn hwythau i wneyd cyfrolau cyfain

drwy roddi iddynt yr un rhif o rai ereill yn eu lie. Cofier fod

y lytbyren E. yn y dablen, uwchben y infer sydd yn Exsitu o'r

gwalianui rifynau.
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tar, Cvf, 13. F.tio 14. Ud Cjf. 3. El1to 4 LI. M nr. All) a Cliyf.

[bit. E. U.'iil E. Rluf. E. Rliil . El Rfcif. E. libit. E

1 37 1 34 1 (35 1 77 1 27 1 49

2 38 2 23 2 65 2 76 2 31 2 48

3 33 3 30 3 65 3 70 3 31 3 46

4 34 4 34 4 64 4 75 4 30 4 45

5 34 5 22 5 33 5 60 5 28 5 43

6 35 G 25 6 52 6 41 6 21 6 47

7 32 7 31 7 62 7 35 7 24 7 48

8 30 8 29 8 64 8 56 8 (6 8 45

9 31 10 21 9 61 9 29 9 27 9 46

10 28 11 16 10 38 10 6 10 17 10 41

11 34 12 10 11 2 12 32 1 1 16 11 37

12 17 13 1 12 56 13 26 12 16 12 37

13 32 15 17 13 62 14 110 13 13 13 38

14 19 10 10 14 34 15 96 14 12 14 8

15 18 17 5 15 2 16 95 15 13 15 32

16 19 18 20 !6 11 17 121 16 12 16 30

17 19 19 48 17 20 18 101 17 11 18 4

18 9 20 44 19 109 18 13 19 4

19 18 21 44 20 120 19 6

20 21 22 44 21 120 20 2

21 19 23 44 22 121 21 4

22 13 24 41 23 121 22 3

23 19 25 42 24 121 23 3

26 42 25 120 24 2

27 41 26 121 25 9

28 45 26 4

29 46 27 11

30 46 28 2

31 44 29 2

32 44 30 2

33 43
34 44
35 43
36 43
37* 41 /

Hyderwn yr ymdrecha Llywyddiaeth pob cangen i'n cyrs-

ftorthwyo yn y gorchwyl o gyf'roli y eyhoeddiadau hyn, o her-

wydd bydd hyny, nid yn unig yn eu cadw rliag difrodi, ond
yn cyfoethogi y cangenau yn yr amser a ddel ; a bydd y rhai

a gaffom ni yn eiddo i'r Gynnadledd. Dysgwyliwn y bydd y
llwyddiant mavr sydd eisoes megys wrth y drws yn gwneyd
marcbnadfa dda i'r cyfrolau oil. a da eu cael. Hysbys yw mai
cynnyddu eu gwerth y mae boll Lvf'rau, yn envedig cyboedd-
iadau y Saint wrth y galwad parbaus, ond ofer, sydd am ol rif-

• O'r 37 li)il yr olaf y mae eisieu 43 o bob ur».
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ynau " Prophwyd y Jubili," ac ol gyfrolau y " Star," y •• Timet

fr Seasons," &e. Mae cynnyddiant y gwaith hwn yn ei wneyd
yn fwy dyddorol, ac y mae ei dragywyddol ganlyniadau yn
gwneyd ei hanes boreuol yn fwy gwerthf'awr o hyd. Yn mhen
ychydig flynyddau etto, bydd y cyfrolau a feddwn yn awr yn
anml.osibl i'w prynu am arian braidd; o ganlyniad, dysged
profiad ni yn y mynedol i sicrhau i'n plant ar ein hoi, yr hyn
ni allant hwy gael iddynt eu hunain. Bwriadwn ddarparu
i rwymo llyt'rau cyn hir yn rhatach nag y gellir eu cael yn
awr, am hyn ceir hysi^ siad etto. Er mai ar gangenau y Gyn-
nsidledd (ion y galwn yn awr i lanw y dablen flaenorol; etto,

crefwn syiw pob Llywydd Cynnadledd i'n hefelyohu yn y gwa-
hanol gangenau o'u cynnadleddoedd; lie y mae rhi fynau odd.

nacesgeuluser eu gwneyd yn gyfrolau. Sylw buan at hyn a'n

boddha yn fawr.

HY-'BYSIAD, &a

Gwtsedd'—Udganwn yn uehel a'r drigolion y Gogledd hyd
withafion eu eyffiniau i ymddetfroi i frwydr boethach na
brwydr Armaggedon, neu i roddi eu harfau i lawr fel dynion
gonest; ac wrth lywyddion a Saint dywedwn ymbarotowch i

frwydr—gwisgwch boll arfogaeth yr efengyl; canys, y mae
eedyrn yr Arglwydd a chleddyf daufiniog yr ysbryd yn dyfod
i'ch cynnorthwyo a'r fyrder. Y mae Lly wyddion Cynnad-
jleddau, a Llywyddion Cangenau, a Henuriaid teithiol a'r oil

p ddewrion y deau a allwn hebgor, yn galw am Volunteers yn
awr, nid yn erbyn Nicholas ond yn erbyn cryfach a chasach
gelyn — sef, ei feistr ef ; a Duw y nef o'u plaid a ddyry iddynt

fuddugoliaeth Dysgwylir y bydd y Llywydd Robert Evans,

a'r dosparth cyntaf o'i gatrawd, ynghyd a'r Henuriad Robert
Parry, a chyfran o'i gatrawd yntau, nad beth am Gadfridogion

Ysbrydol ereill, i ymweled a chwi erbyn y Cymmanfaoedd
nesaf.

Derbyniadatj am Lytratj o Ebrill 12, hyd y 11.—Sir

Ddinbych, £1 ; Dwyr. Morganwg, £2 4s 7c ; Sir Aberteifi, £2.
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El»wyddorinii Gwirionedd 229
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Hy»bysiad, &c 244
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Rhif. 16.] EBEILL 29, 1854. {Cyf. VII.

DlPYRWCH.

GAN Y PRlF LYWTDD BRIG HA'Sl "YOUNG.

Pan yr eloch i ddifyru, neu i adfywiogi eich hunain mewn
Unrhyw dull pa bynag, os Da allwch fwyrihau Ysbryd yr Ar-

glwydd y pryd hyny ac yno, fel y gwnelechpe mewn cyfarfod

gweddio, gadewch y He hwnw; ac na. ddychwelwch i'r fath

ddifyrwch neu adloniad, hyd nes y cyrhaeddoch feistrolaeth

trosoch eich hunain, ac hyd nes y galloch reoh y dylanwadau
sydd o'ch arngylch, fel y galloch gael Ysbryd yr Arglwydd
mewn unrhyw sefyllfa y dichon i chwi gael eich lleoli ynddi.

Y pryd hyny, ac nid hyd hyny, y daw yn weddus i'ch braint

chwi, i'r eiddof fi, neu i eiddo unrhyw un arall o'r Saint, i

ymuno yn y llawenydd a fwriadodd y Creawdwi- er ein had-

fywiogi. Dymunwn ar i chwi gofio hyn; ac fel y gwneloch,

yr wyf yn ailadrodd nad eich braint gyfreithlawn ydyw
ymollwng i unrhyw beth mewn dull o ddifyrwch, hyd nes y
byddoch vedi ajflaumi eich dyledswydd, a chyrhaedd gallu Dmv i'ch

nerthu chwi at wrthsefyll a gwrthwynebu pob ysbrydion

halogedig a ddichon ymosod arnoch, a'ch arwain ar gyfeiliorn

;

hyd nes y caffoch awdurdod trostynt, a thrwy eich ffydd, a

gawsoch yn atebol i'ch gweddi a'ch deisyfiadau, y caffoch fen-

dithion yr Ysbrj'd Glan, y gorphwyso arnoch, ac yr aroso ef

gyda chwi yn barhaus.

Nis gallw-eh chwi byth gael fy nghydsyniad, i gytuno mewn
difyrwch ac adloniad hyd nes y byddoch yn y sefyllfa hon, hyl

16 [pris \g.
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nes y byddoch' wedi eich arfer a'ch dylanwadu gan Ysbryd yr'

Arglwydd ein Duw. Clywch hyn, chwi holl Saint y Dyddiau

Diweddaf! A wnewch- chwiwario amser eich prawf am ddim, ac

ynfydu ymaith eich hanfodiad a'ch bodolaeth ? Cawsoch eich cyf-

ansoddi, a'ch dwyn i fodolaeth i'r dyben o barhau yn dragywydd,

os cyflawnwch fesur eich creadigaeth, gan ddilyn y llwybr

uniawn, sylwi ar oi'yniadau y gyfraith nefolaidd, acufyddhau i

orchymynion cin Duw. Y pryd hyrry, a'r pryd hyny yn unig,

y gallwch ddysgw-yl y bydd i fendith y bywydau tragywyddol

gael eu cyrlwyno arnoch. Nis gellir ei chyrhaedd ar unrhyw-

egwyddor asrall. A ydych yn deall y bydd i chwi beidio a

bodoli, y deuwch i lawn ddiwedd, trwy ddilyn y ffoydd wrth-

wynebol?

Breintiau a bendithion Saint y Goruchaf Dduw ydynt lawer.

Ie! Yr oil ag y sydd yn y nef, ac ar y ddaear—teyrnasoedd,

gorseddau, tywysogaethau, galluoedd, uchelderau, dyfnderau

pethau prcsennol, a phethau i ddyfod, gyda yr oil a allwch

ei weled, ei glywed, neu feddwl am dano, ei syhveddoli, neu ei

synied. Mae pob peth yn y nef, ar y ddaear, neu yn Uffern, er

eich gogoniant, dyrchafiad, ac ardderchawgrwydd, os yn eich

bywydau yr anrhydeddwch chwi yr Offeiriadaeth a gyflwyn-

wyd arnoch; ac, yn yr amser cyfaddas-, daw yr oil yn iswasan-

aethyddol i chwi, ond nid cyn hyny. Eithr os yr ymddaros-

tyngwch i wasanaethu eich teimladau- eich hunain, ac os na

ddymunwch adeiladu teyrnas Duw, a santeiddio eich calonau,

hwy a'ch arweiniant i lawr, a byddwch yn ddarostyngedig idd-

ynt yn dragywyddol yn ddarostyngedig i'rgallu a'ch cystuddia

ac a'ch poenydia chwi, ae a'ch dwg o'r diwedd i ddinystr; tra,

os dilynwcli y ifordd wrthwynebol, daw y teimladau a'r nwydau

hyn yn ddarostyngedig i chwi; galluogir chwi i'w llywodraethu

a'u rheoli hwynt. a pheri iddynt eich gwasanaethu chwi. ac is-

wasanaethu y gwrthrych a'r amcan oblegid y rhai eu planwyd

yn eich munwesau.

Mynych yr edrychais ar bersonau yn myned heibio yn ol ac

yn mlaen trwy ein Tiriogaeth, a'u clywed yn dywedyd. " Y
rhai hyn ydynt y Mormoniaid hoenus; y rhai hyn ydynt y
Mormoniaid llawen, ni welais i erioed y fath Gymdeithas!" Fa

bam y mae hyn? Yn unig oblegid y mwynhant eu hunainv

ttblegid y cynimerant gyinniaint cysur.
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A yw dyn yn Sant, pan y delo i Eglwys Duw o dan y fath

ddylanwadau, heb ond yn unig o herwydd yr yinddengys y
Saint iddo ef yn ddedwydd? Na, nid yw ef ddim. Nis

dichon i un person fod yn Sant, oddigerth iddo dderbyn yr

Efengyl santaidd, a hyny o herwydd ei pliurdeb. ei chyfiawn-

der, ei santeiddrwydd, a'i thragywyddol barhad. Gogwydda
pob peth arall at ddarfodedigaeth, didoliad, a diddymdra; na,

nid diddymdra, yn oi fel yr arferir y gair gan rai ; canys nid

oes y fath egwyddor a hyn, ond ymddattodiad neu ddadan-

soddiad, ac ymollyngiad i'r elfenau eyntefig.

CYMMANFA DDWYREKNIOL MORGANWG.
[Paihad o dud. 21?]

Pa l«sson am fyw yn Seion, heb geisio byw fel y dylem yma ?

Pa ennill son am fyw mewn gorfoledd, heb ymdrechu byw wrth

ewyllys Duw mewn gorthrymderau ? Am gael dangos ei nerth

mewn gwendid y mae Duw.—Rhoddwn, Saint, eiu holl ymddir-

ied yn yr Arglwydd, am fwyd a dillad, am gwsg a bod yn effro,

am ddoniau yr Ysbryd, ac am fywyd tragywyddol. Boddlonir

Saint Cynnadledd Abertawy gan yr Udgorn
; y maent yn deall

llais eu bugail ac yn yradditied ynddo. Llwyddiaot mawr sydd

yno; a'r llywyddion ac ereall yu derby n y doniau ysbrydol. Y
maent hwy, fel finnau, ac j'mddiried yn ein Llywydd. Rhoddwn
ein hunain yn eiddo i'r Arglwydd, gan fwyta, yfed, a gwneyd yr

oil a wnelom er ei ogoniant, Efe a ofala yn un a'i addewid.

Eiu hymdrech a fyddo am fyned yn mlaen ar gynnydd mewn
santeiddrwydd, gan fwrw ein holl ofal arno, a chan roddi ein holl

ymddiried yn yr Arglwydd am ei Ysbryd, trwy Iesu Grist. Amen.

Y Llywydd Jones,—Gwir ymddiried a gynnwys ufyddhau i'r

"wiiionedd, o gariad atto, am mai gwell genym gael gwneyd ein

dyledswyddau na pheidio. Gan mai diammheuol genym y cyf-

lawna Duw ei addewidion, a chan fod difyrwch, lies, a beudith

wrth wneyd ei ewyllys, dylai hyny ein tueddu i ymddiried ynddo

Ef, trwy beidio a gadael i ffaeleddau personau attal ein hymddir-

ied yn Offeiriadaeth Crist, yr hon sydd yn berffaith ddi lwgr.

Rbyfedd i blant Banker ofni tlodi, a chtek yn eu meddiant ? Pen

Banhsr y byd yw ein y Tad ni. Dylai fod genym ymddiried yn
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ein gilydd, gan ymdrechu lleshau ein gilydd, Rhyfedd a fWdaf
t filwr, ddywedyd with y llywodraeth wladol.neu i angel amies*

ymu a Duw, a gofyn ai n?d fel a'r fol a fyddai oreu ! Ryddat

hyny yn sarhud ar y synwyr a'u hanfonodd i weinyddu. Gan
fod y milwyr yn ufyddbau trwy ymddiried i synwyr y llywodraeth

wladol, wrth fyned i'r frwydr yn erbyn Rwssia,a g«iff plant y
byd hwn fod yn gallacli yn en cenedlaeth rja phlant y goleuui ?

Os ydym am gyd-fwjnhau yn Seion, ymdrechwn gynsorthwyo

yr ymfudiad tuag yno ; a thalwn ddyled ein Cynnadledd. Daeth

cenadon a Seion, gan yinddiried yn y llywyddraeth ; cyimortb--

wywyd hwv yma i fyned i Benrhyn y Gobaitb Da; a niawr fel

y llwyddodd yr Arglwydd bwynt, er acbubiaeth dynion yn y lie

hwnw. Gan i'r Arglwydd gyilawni ei addewid, ac ymddiried i'rt

baddewidion ni, a thalu Hog hefyd, a gaiff ein haddewidion, at y
genadaeth bono, aros heb eu cyflawni ? Cofiweh am y llyfrau :

da a fyddai genyf weled ceiniog wedi eu tbalu, am bob tair

ceiniog s}'dd ddyledns— Ymdrecher talu am y llyfrau sydd ar law;

ac yn lie eu gadael i we'odd y pryf copyn, neu yn fwyd i lygod,

taler am danynt, a gwasgarer hwyut yn ymborth eneidiau :

gwesgarer y traethodau, gan brofi yr ystyriwn ni yr Arglwydd yu

deilwng o'n boll ymddiried— Rhodder pob moddion da roewn

gweithrediad
;
gan ofala \ti ddyfal am fod dan fendith yr Yth

bryd Glan, yn ymddiried yn yr Arglwydd, mewn cwbl ddiwyd-

rwydd mewn pob gwaith da, trwy Iesu Grist. Araen.

Terfynwyd, gyda benditbiad gan yr Henuriad Thomas Giles-

Tredegar, a chanodd y Cor yn gampns bynod.

Hanner mar wedi cliwecli.— Canodd y C6r, " yn gyntaf eeisiwch

deyrnas Dduw." Gweddiodd y Llywydd Daniels, a chanwyd
" chwi etboledig bobl Dduw.''

Gwedi i'r Llywydd Jones, gry'owyll ei obaitb mai dyben pob ua

ydyw cael a derby n lleshad. trwy wmndaw>credu. a gwneyd y
pethau da a ddysgir iddynS,

Y Llywydd jeremy,a roddodd banes ei daith yn Nglogledd

Cymru, dull y bobl yn ymddwyn tuag ato, agwedd y Saint,

ac annogaeth i'r brodyr a allont, \ mweled a'r Go;;ledd, a pbre-

getbu yno yr Efengyl.

Adroddodd hanes ei ddychweliad. trwy offerynoliaeth y Llyw-

ydd Jones, at y Saint; a chan fvnegi y fatb oedd ei brufiad ar yf

anoser bwnw, dvwedodd belhnu tueddol i lesoli proffeswyif
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teaatnc ; a mawr y daioni a wnaeth i lawer trwy hyny. Dywedai

am yr eilid a gafodd; ac hefyd, ei fod o'r dydd y beodithiodd yr

Arglwydd Ef, trwy -ei Ysbryd, hyd beddyw, yn gwybod mai Eg-

Iwys Iesu Grist yw hon.

Canodd y Cor yn odidog.

Y Llywydd Jones. — Yuiddengys yma bawb yn ddifyrus, a

chlvwsom yn fanwl iawn am y ffurdd sydd yn deckreu rhai yn

Nghrist, gan y brawd Jeremy. Gwers dda, oedd clywed am j
rnodd yr erlidid un oedd ieuau-c y,n yr Eglw\6; and y wer«

bwysicaf, oedd un yn iaro ar y testun y meddyliais ddywedyd

ychydig ariio; sef, y w«rs i'r swyddo^ion, am iddynt yrodrechu

myned i'r gogledd, a pliregethu yno yr Efengyl. A yw ein

biraeth, am i «reill fwynhau bendithion yr Efengyl, mor ryuaus

a'n hiraeth am y gabaitb a osodwyd o'n blaenni; sef, bywyd

Sfcragywyddol? Ni''. ydy-m, lei y syiw.ass o'r blaen, i fod yn segur.

Ystyiiwn werthfawrogrwydd eneidiau anfarwol. Pe na buaswn

yn Llanybydder, buasai y rhai gonest a gredasant heb glywed

hyd yn hyn, heb i rywuu arall -fvned. Mae yma frodyr, a chan-

ddynt y try sot mewn ltestri pridd, wrth yr ugeiniau ar cannoedd.

A allwti ni sefyll yn y fara, a dywedyd i ni wneyd yr oil a

allasem tn ag at acbub eueidiau ? A yw pregethu wedi darfod ?

Bu llythyru ataf fod trefi, plwy.fi, a siroedd yn Nghymru, heb

tiregethu o'u trvewn, ac eisiau pregethwyr ynddynt. A gavvn ni

.KPgura, gan beidio ycdrechti anfon yr Efengyl at y lluoedd sydd

•ochr yn ochr a'u gilydd, oddi yma hyd i Gaergyhi, heb un i

Sywyddu arnvnt? Pwy a aiff-? Pwy a wna ateb, " Wele ti, an-

•fon ri
?'' Pwy a ddywed, '' M yfi a af?" Haerir gan rai nas

galiaot, am &u bod yn gw^ithio ; a'-u bod er gweithio yn galed,

yn myned dlotach dlotach o hvd. Pa ryfedd ©u bod yn myued

<i!otach dlotach, a hwythau, trwy yiodrafferthu am arian, yn an-

*)fyddhau i Dduw, gan heidin a pbregethu yr Efengyl i'r bobl ?

Dwved erei'l nas gallant, am eu bod yn myned i briodi ; nid wjf

yn erbvn i ddynion briodi, ond dymunwn eibrwd yn ynghlustiau

y menywod, am iddynt beidio myned a dynion ysydd a'r Dduw eu

heisiau. Prioded dyn pan fvddo ganddoamser; eithr gwnaed

svaith yr Arglwydd yn gynthf. Cw'siwch yn gyntaf deyrnas

Dduw, a'i gyfi.iwnder Ef, a phob pe-th arall a roddir i chwi yn

ychwaiifg Nis gal la f adrodd fy nheimladau wrthych am y pcth

£»kmj; ft jExl/iia vn gwybad, &m foil Daw wedi rhoddi gwjbod i
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chwi roai hon ydyw Eglwys lesu Grist
;
gau hyny, mifd yw y»

ddyiedus arnom fvned a phregetbu gair yr iachawdu riaetb hon i

•ereill? Mae yma ddigonedd o bregethwyr ar yn ail a'u gilydd

:

ymwasgarer fel na cblywom lais eiri gilydd yn pregeths, canys y
mae Duw yn dywedyd Ewch. Ystvriwn nad digon yw a wnelorn

hyd lies y cyflawnom ein dyledswyddau tuag at yr Arglwydd.

Ceir cymborth, ond niyned yn enw yr Arglwy»d; na ddyweder

' Myfi a awn pe byddai genyf fodct ;" daeth rhai wyth mil o tili-

tiroedd tnag yma, i blitb dye.ithriaid, ac o blith dyeitbrtaid gwledi-

ydd ereill; ond ai tvbied yr ydym nas gallwn ni fyned, a phre-

gethtf, yn mhlith ein eydgenedl ? Ai tvbied yr ydym nas gallwn

tyw a chael gwrandawial yn mhlith ein pobl ein bunain y
Cymry ? Yr wy-f yn cynnyg fod i bob llywydd cangen feddwj

am ei ddyledswydd, a chymmeryd y petb hyn at ei ystyriaeth.

Y mae fv ngb-alon yn tesrolo with glywed galwadau taerion am>

bregethwyr i ddynion. Pwy a dry(id yn wirfoddol i fvned a

phregethn i'r bobl ? Os ydvm am wobr pobl fawr, gwnawn waitii

pobl fawr. Beth yw llais Duw at y rhai a gyS.igodd i'w winllan

a hwythau yn cymmeryd ei amser Kf, i wasanaetha en teimladau*

eu hunain ? Yr wyf yn gobeithio y caiff fy nghymhelliadan hyi*

«u priodol efFaiih, ac y daw swyddogian i godi a mytied at

gweitbio gwaith Duw, trwy iaSur cariad. Trwy ddiwydruydd

rhai gweision Duw y sefydlwyd cangen, a changena*,. fe-L y be i

gynnadleddau ddyrchafu o honynt. Felly, tr»y ddiwydrwydd i*

ffyddlondeb eu cyffelyb, y mae gwneyd a llvryddo etto. Me»'»

difrif, onid syndod yw fod dynion a gawsant grelydd, fod dynion

a gawsant dystiolaeth sydd ddi^on grymusi'w tueddn i ymadaeS

a chy feillion, a pherthynasau, ac a gwlad eu genedigaetb, gai*

fyned fi.loedd o fiiltiroedd o ffordd ^ onid syndod meddaf, yw fod

dynion felly heb ystyried y oyfiry-w dysliolaeth yn nertb rnyneti

gyda hi a'i ebyhoeddi yn robob cwr o'u gwlail, j'r dyben o geisio

dwyn ereill o'u cyd-gentfdl i fwynhau y cyffelyb fendithion

anmbrisiad.vy ? Y bugeiliaid hyny, ag ydyni yn gweled y bob*

vn eistedd yn mro tywvlhvcb a chvsgod angnu, ac heb rybuddio-

y bobl, sy fugeiliaid y bydd i Ddluw ofyn gwawl y boW oddrar eu

dwylaw. Pwy a aI3, fod yn ddifraw ? Pwy a ddicbon fod yn ddi

awydd am ryddhau ei hunan o'r perygl o glywed Duw yn gofyn.

gwaed y bobl oddiar ei ddwylaw.

Hyfryd yw cyfarfod a'a gilydd,, rnewn Cynamanfia fel boa, &
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"gwrfe'd gwynebau Offeiriaid, a Henuriaid Eglwys T)daw. Hyf-

'Tyd iawn a fydd cael cyfarfod etto yn Seinn, a dywedyd yno yr

Varies fel y bu arnom yu Babiloa. Frodyr, Gwyliwch! Gwyli-

wch i glywed yno na phregelhasoch i'r rhai y gallasech bregethu

iddynt fod megys angau yn y crochan i chwi! Mae cael benditb

gan Dduw yn ymddibytvu ar i ddyn rodio llwybr ei ddyledswydd.

Nid oes genyra bawl ar ein haraser, ein hiechyd, ein heiddo, na'n

hunain ; Duw a'n pia ni a'r oil sy genyin; gan hyny gofalwn

am roddi iddo Ef ei eiddo ei Hun ! A yw ein tafodau yn barod

i ddywedyd ein bod yn myned,—yn myned a phregethu i'r bebl?

Mae yraa bregethwyr raor liosog, nas gwyr eu lly wydd pwy i'w alw

i sefyll, rhag digio arall! Mae lleoedd ereiil a rhy ychydig o

bregethwyr yndaynt, ac y mae lleoedd hefyd beb uu ! Ceir mewn
rhai rnanau ormod o lyfrau; gwasga/vr hwy i leoedd nad oes yn-

ddynt lyfrau, a gwasgaier y pregethwyr i leoedi y byddai yn

fendith eu cael a'u clvwed. Mae y byd yn brwvdro, a dynion yn

ymfvddiao wrth y miloedd i ladd eu cyd greaduriaid
;

ymfyddin-

wn, ac ymrestrwn ninnau i acbub, i fywhau, ac i alw dynion at

Dduw fel y caffont fywyd tragywyddol.

Yr wyf yn cynnyg fod cariad wiledd i gael ei cbadw yma, ar

ddiwedd 6in cyfarfod Cynuadleddol nesaf, a'r arian a fyddo tros

ben y draul i'w rhoddi -at gynnorthwyo y rfeai a ant i bregethu

trwy y wlad: egyr yr Arglwydd ffordd; gofala Ef am danom; a

•deflVoer ni oil at ein dyledswyddau, a gwneyd fel y gallom roddi

•cyfrif yn llawen. Y Tad tragywyddol a'n bendithio a chflawn-

der o'r Ysbryd Glan, trwy Iesu Grist. Amen.

Y Llywydd Daniels.—Hyderai i'od pawb yn awyddus i wneyd

gwaith y cynhauaf mawr; gwybyddus iddo fod angben llafur-

wyr: ac wedi llafaru yn fy wiog a serchus, er annogaeth i bregethu

trwy y wlad, crybwyllodd fod gwaredigaeth yr holl rai ffyddlon

yn agoshau • ac mai ein braint yw boddloni i gyd ymffurfio ag

• ewyllys dadguddiedig Duw. Llawenhai yn herwydd yr arwydd-

son fod pob yraddiried gan y Saint yn y swyddogion: erfyniai ar

y rbai a allont, fyned a galw dynion « dywyllwcb i oleuni ; a bod

ynbenderfynol o'r newydd i wneyd yr oil a allont, tan arweiniad

yr Ysbryd santaidd, er gogoniact y Tad, trwy y Mab, Iesu

•Orrist Amen.

Canodd y Cor yn rbyfeddol.

!Yr Hecuriad Thomas Giles, Tredegar, a ddywedodd ychydig «
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lianea ei ddecreuad gyda yr achos goreu : crybwyllodd rar ars&

gylchiadau a'i cyfarfyddodd, arnynegudd lawer o bethau difyrus..

ac adeiladol, gan ddilyn annogaethau i fyued a phregethu, yn

gyffelyb i fel y gwaeth y Llywyddion Jones, Jeremy, a Daniels.

Yr Henuriad Dewi Elfed: Jones.— Mvnegodd fod Cynnadledd

Llanelli roewn teimladau da, yn gwsllhau, ac yn niwynhau mwy
nag arferol o Ysbryd Duw. Y bod gwrandawiad da gan y byd,

a rhai o'r byd yn dangos eu caredigrwydd trwy rottdi cynnorthwy:

ond ei fod yntau hefyd yn teimlo yn ddwys tros y eyfryw gared-

igion, ac mai ei ddymuniad ydyw eu gweled yn dyfod i mewn i'r

Eglwys, trwy gredu yn Nglirist, edifarhau am eu pechodau, eym
meryd eu bedyddio er m.addeuant pechodau, cael arddodiad dwy-

law yr Henuriaid, derbyn o bonynt yr Ysbryd Glan, a dyfal

barhau hyd ues cyrhaedd gafael ar y bywyd tragywyddol mewn
dedwyddwch.

Y Llywydd Jones.— Llanwyd ein llestri yn dda heddyw. Dy-

munwn i'r lienuriaidfod bob amser yn ymdrechgar am lenwimedd-

yliau eu gwrandawwyr a phethau da Pn eu llenwid a phob math

o bethau, byddai perygl i'r naill bet!* redeg trosodd, a'r Hall, na

fyddai gystadl, yn aros i mewn. Gobeithiaf yr a p<ib Henuriad

ac ofFeiriad allan mewn ufydd-dod i'r alwad ddwyfol, i ymdrechu

acbub y dynion sy mewn ty wyllwch, yn myned tua cholledigaeth.

Pwysigrwydd y gwailh a orphwyso ar ein meddyliau, gyda difrif-

oldeb, gan fod yn awyddus i gyflawni holl ewyllys Duw, tan

arweiniad yr Ysbryd Glan, trwy Iesn Grist. Amen.

Canodd y Cor " Mae'r boreu'n agoshan, &c.,
,> gyda nerih

bywiog, medrusrwydd peroriaethol, ac effeithiau dymunol ang-

hyffredin.

Terfynwyd, gyda bendithiad, gan yr Henuriad John Evans*

Aberteifi.

UNOLIAETH DYBEN.

Un I)ybe*v, da ei wybod, — yw cwlwm
Calon y bydysod

:

Sef, rhoi glan gynnwysfawr glod

Gorodidawg, i'r Duwdod!
Rouxr- Dnr,_ Ea.XRa„
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Hawesion Eglwysig Cartr#sfol.—Liu o Offeit laid a Pharch-

ecligion, yn pregethu Mormoniacih. Swn mwy hoff a sain rawy

hyfryd am fedyddiadau, cynnyddiant doniau, ac ymroadau i

ymgrefydda, a gyrhaedda ein clustiau yn barhaus o wahanol

ddosparthiadau yr eglwys Gymreig; cyd-dystia ymroadau

adnewyddolpregethwyr gau grefyddau eing\ylad " iddarlithio"

fel y dywedant hwy, eithr i gamgyhuddo meddwn ninnau, yr

hyn a alwant yn Formoniaeth, yngbyd ag ymddeffroad y
diafol o'i gysgadrwydd i feddiasnu pobl etto, y fod teyrnas

Dduw ar ei chynnydd yn ein plith Er's yehydig yn ol y swn

a glywid gan bregetbwyr oedd, " gadewch lonydd i'r 'Mor-

raoniaid,' peidiwch a'u herlid y rnaent yn marw o honynt eit

hunaiu yn gyflym, rhwng y rhai sydd yn ymfudo i California,

a'r rbai sydd yn troi yn ol, buan J cawn lonydd ganddynt oil,.,

na thrwblwch o'u herwydd." Ac felly nid oes llawer o ddar-

lithio wedi bod i'w herbyn er ysamser, oddieithr ambell bwt o

ystori drwy y cyhoeddiadau, er cael gwaith chwerthin, ac

ystoriau anllad a dwl yr " Offeiriaid" yn draethodau a baledi;

end pwy mor ddwl a choelio dim a ddywed "Offeiriaid?"

Hawyr! a oesrhywun mor anwybodus oddiyma i ben mynydd
Epynt a bod beb wybod mai Offeiriaid, iselaf wasaidd ydynt i

dad y celwydd, a'r unig wabaniaeth sydd rhwng eu celwyddau

hwynt a'r eiddo y meddwyn a'r canwr baledi, neu eu tad eu

hunain yw, fod tipyn mwy o sawyr colegawl ar eu hanadl

hwynt; yr hyn, yn amser teyrnasiad y bwcci bra Revrendaidd

ar synwyrau y werin. oedd yn gryn lysnafedd oddiamgylch

cnwbyn o gelwydd go erchyll, a thrwy ei seimio a. thipyn o-

rith duwioldeb hwthid i lawr gyddfau eu hudoledigion yn brys-

ur; eithr nid felly yn awr; y mae pobl yn gwybod yr anghen,

cddefnyddio.eu trwynau eu hunain, a gwyddant a\ ahaniaatk:



'254 UDGORN SEION.

rhwng sawyr pwll tomenau Offeiriaid a gwely pwsiau y gwir-

ionedd; gwclant yn eglur pan edrychant drwy eu llygaid nat-

uriol eu hunain, y rhai& roddes y Creawdwr yn eu penau, mai
special yr Offeiriaid a wnai i bob peth edrycli mor ddychrynllyd

rhagor yw; y mae magnifying.poipers, neu magkialforce y spectol

Offeiriadyddol yn dyfod fwy i'r amlwg bob ymdrech a wnant
i'w gelu. Pw}' ond Offeiriaid duwiolfrydig y " brif dgwysogaetfi"

sydd yn deilwng o gael "Aladins lamp" yr oes,—pwy a allai

wneyd mwy o ddefnydd o honi i ddangos pob peth y peth nad
yw, ac i ddangos y gwir yn gelwydd, a'r celwydd yn wir, v

tywyllwch yn oleuni a'r goleuni yn dywyllwch, nag a allant

hwy? Gan bwy y mae cymmaint o amser segur i ddweyd ac

ysgrifenu celwyddau am grefydd eu cymmydogion, a phwy
sydd yn cael cymmaint o arian am rwystro y werin i glywed a

derbyn efengyl Crist ag yw Offeiriaid Babel, ac nid yw eu sel

ronyn llai tcilwng o'u cenadaeth, nag oedd sel eu brodyr Baal-

aiddgynt; ac felly, paham ar nad hwy a deilyngant y Lamp
ddefnyddiol hon, ag sydd bob amser yn dangos pob gwir yn
gau, a da yn ddrwg. Ond beth am hyny? Dim, ond tipyn o

hynt i'r Offeiriaid i wneyd eu .gwaethaf, druain, nad yw Mor-

moniaeth yn hidio ddim mwy am danynt oil nag oedd Elias am
gau-brophwj'di Baal gynt. Ysgrechant, gwaeant, cordeddant

eu celwyddau mor deg eu lliw a'u crysau gwynion, etto ni

allant wneyd un niwed i Formoniaeth: y mae hi allan o'u gafael,

a gwnant eu gwaethaf, ni fydd gwaeth iddi.

Ond i ddychwelyd oddiwrth yr Offeiriaid hydnesybo"y
earth wedi fcyfu;" yr oeddem yn bwriadu dweyd bod yr Offeir-

iaid yn cael help yn awr i bregethu Mormoniaeth; canys

dballwn foJ rhyw weinidog Wesleyaidd yn pregethu Mormon-

iaeth yn Llanymddyfri yn brysur iawn; methodd a chael neb

i'w rwyd Wesleyaidd, a threia y rhwyd Formonaidd i ddal

pysgod; icel done, Mormoniaeth! y mae hi yn fwy poblogaidd

na Wesleyaeth, onide ni buasai y Wesley yn taflu ei hen

srwyd gandrill ei bun i law-r, ac yn codi Mormoniaeth yn ei lie!

Ond, i ddychwelyd at ein hanes; ust, do anghofiasom gyhoeddi

y fod un arall yn pregethu Mormoniaeth y Llyn Halen; yn

darlunio yr elephant, ei gym a'i garnau o'i goryn i'w sawdl yn

Aberystwyth yn fuan; ow, ow, pa fodd yr anghofiasom udganu

i&yn, a'r gwr wedi bod yn California ei .hunan.! bydd yn siwr,
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•o ddweyd y gwir am y seintiau, canys y raae efe yn elyn parod

iddynt; siwr y ceir y gwir gan y cyfryw, heblaw y mae efe yn

Weileyad hefyd ; wedi bod yn addoli ac yn dilyn y Duw melyn

hyd i California; ac yno yn deall iddo fyned i'r cerbyd go

ehwith yn ei gwsg, a chyn hanner deffro dianc yn ol i'w ei

addoli ef yn Nghymru, yn hytrach dan yr enw o Formoniaeth.

Pwy fuasai yn meddwl mewn difrif fod Mormoniaeth yn fwy

poblogaidd na mwngloddiau nac California; mae y fod un

Wesley, bach na mawr, mor selog dros Formoniaeth a dyfod yr

holl ffordd oddiyno i Aberystwyth, i'w phregethu hi, pan y
gallasai wrth aros yno lanw ei boccedau ag aur! dyma \Vr

ffyddlon, pwy nad el i wrandaw hwn a ehredu pob peth a

ddywed? Bid siwr, y gellir credu pob gair a ddywed hwn, o

herwydd yehjn yw er y fod amryw o Formoniaid wedi dyfod o'r

Dyffryn, a fuasent fyw flynyddau yno, ac yn awr yn Nghymru:

ond ni allant hwy druain ddweyd y gwir cystal ag y gall y

Wesley, tra na chafodd ond cip olwg ar y lie wrth fyned heibio.

Ond beth am hyny? Dim yn y byd, lliwia ei ystori a'i frwsh

a'i baent llawn cystal a phe gwir, a hawddach ei llyngcu.

Ond i geisio dychwelyd unwaith etto; yr hyn a geisiem

ddweyd o hyd yw y fod y Parch. Mr. Jones, [rdd o Langolkn

ond o] Capel Seion, Merthyr." Gweinidog parclms gyda y
Bedyddwyr yn pregethu Mormoniaeth yn gampus iawn yn ol

a glywsom ! trueni fod ar Mr. Jones, gywilydd pregethu Mor-

moniaeth yn ei gartref. ond dianc mor belled a Llanelli Brych-

einiog i w phregethu ; bid siwr, y buasai yn dda gcnym ni ei

glywed yn pregethu Mormoniaeth, a ninnau yn ceisio a'n holt

egni ei phregethu er's blynyddau bellach! Pa ham nad yni-

ffrostiwn o gael cymhorth en wogion fel hyn i bregethu Mormon-

iaeth? Goreu po fwyaf a ddel; gan i ni gael y flaenoriaeth yn

hyn, a digwydd bod yn gyntaf braidd i godi ein llais o'i phlaid,

credwn fod i ni ryw fath a bawl i wahodd ereill at y gwaith, a

gwahoddwn holl Beirch y wlad o bob sect, anffyddwyr a chref-

yddwyr meddwon i'w rhegi, a'r deillion i ganu baledi iddi'I

Rhyw interlute bertiach nac a wnaeth " Twm o'r Nant " erioed

a chwareua holl bregethwyr Mormoniaeth yn ein gwlad ni!

Nid oes neb yn edrychu-yr braidd, chwareuwyr yw paAvb! Onid

yw Mormoniaeth yn beth swynol hynod? Beth geir yii gys-

tadl a hi i dynu sylw, a hithau yn beth bach " mor ddistadl 3.
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disylw" hefyd! Wei, ni ddylai neb fod yn segur na dioglyd

pan y mae cymmaint perygl mewn Morruoniaeth ag i lusgd

Mr. Jones, ar ei ffyn baglau yr hall ff'ordd bell hyd Llanelli i'w

phregethu! Gyfeillion synwch, ymddeffroweh ar frys a deu-

wch yn mlaen i bregethu Mormoniaeth i gyd, fawr a man, o

bob plaid a diblaid, y niae yn Uawn bryd pan y mae cripples yn

ymlusgo draws y byd i'r ymgyrch clodadwyl Ni raid i neb

ddigaloni, gall pawb wneyd rhyw betli; ac nad beth a fo, gwelt

hyny na dim. Mae Mormoniaetlu, yn air bir—fawr gynhwys-

fawr ac yn ddigon o destun i y nifer a fynoch o bregethau i

chwi oil; ni raid fod byth allan o ddefnyddiaft ; y mae hi fel yr

India Rubber yn stretehio o byd pa fwyaf a dynwch wrthi.

Onid cofus yr holl ddarlithiau a fu drwy Gymru oil o Gaerdyf

i Ddowlais, Kymni, pw, ie, pob man a Chaergybi hefyd: ac nid

yw hi fymryn Uai o swm yn awr, na chyn iddynt oil ddechreu.

Ymgalonogwn oil dyma ddigon o bwnc i ni oil ; ie, pwnc a bery

yn newydd o lyd er fod pob un yn ei dro yn ei orphen— cath
;;. naw gwaith bywyd mam cathau byd ynddi yw hon na

arosa byth yn farw ar ol cael ei lladd a'i chladdu, ni fu eirioed

greadures mor anfarwel a hon rhwng gewinedd na than ddan-

»edd Offeiriaid, Peireh. na Bel. ei bun! Mae yr oil yn ei

lladd o liyd ac y mae hi yn fwy byw po fw}'af a leddir ami bob

tro! Wei. pwy raid fod heb ddigon o waith ynte? Neb tra

byw fo Mormoniaeth. Deuwch un, deuwch oil, deued holl

n.Ternolion hefyd; pi wive, pa waeth, deuwch yn nes gyfeillion,

a gadewch i ni whispro gair bach i'ch clystiau ; ust, gwran-

dewch, " labour in vain" coeliwch ddyn dwl yn dweyd rheswm
;

mm, rhag nad ydych yn deall Saesoneg, ac felly colli y secret

hon, cyfiaethwn hi i cliwifel hyn; gwir Efengyl Iesu Grist yw
Mormoniaeth, dywedwch chwi a fynoch, ac yr ydym yn ni

gwybod hyny. Mae Duw o'n plaid ni a Mormoniaeth yn eich

erbyn chwi a'eh gau-gristionogaeth dyfais eich tad, tad pob

eriidigaeth a fu ar wir grefydd; ac yr ydych cliwithau yn rhy

ddwl i ddim os na welwch hyny bellachl Beth arall o ddifrif,

meddweh cliwi yv yr achos nad allech rbyngoch oil er treio-

i'ich gwaetliaf ei lladd hi? Beth arali ond y Duwdod sydd yn-

ddi a achosai iddi gipio yn ei chol y gonest galon o'ch ymyl,

o'ch societies, o'ch setau o dan y pwlpudau ; ie, yn nes fyth ;•

uni Uai fod gwirionedd yn ei cluilou, a feiddiai hi fod mor eofu a-
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dring6 i'ch pwlpudau yn awr ac eilwaith, a chwympo eic'rf

cewri heb eich cenad. Ac yn y man, yn lie eu dilyn fel y
dylech, wbanwch"hoo-di»hoo" ar ei hoi! Beth ond dwyfoldeb

Mormoniaeth a ddaliai ei gafael yr y cyfryw drwy bob gwawd

hyd angeu? O chwi, ddeillion ac ynfydion, a'i chwychwi a

allwch ladd Mormoniaeth? Y symbwl caletaf ag y gwingasoch

i'w erbyn yw; ac, hi a symbyla ei gwrthwynebwyr nes eu sym-

bylu oil ynghyd at eu tad i gonglau pellaf gwlad amiwn, a chant

yno le ac amser i edifarhau am eu dwlni yn ceisio pregethu

Mormoniaeth cyn deal] beth oedd hi I Eithr unwaith etto

dychwelwn o'n crwydriadau, a pha beth am yr holl ddwhri yna,

ebe y darllenydd? Dim ond tipyn o ddifyrwch i lanw tudal?

enau yr Udgorn, heb allu cofio dim arall, efallai; doethach na

Paul iV y dyn na siarado beth dwlni weithiau; addawsom

ninnau chwareu ambell dune ar boblogrwydd yr oes, drwy eiu

Hudgorn, ac ni wyddom am ddim mwy poblogaidd na Mor-

moniaeth; eithr crefwn gennad i adael ei phregethwyr sectydd-

ol am ennyd i wrandaw ystoriau ei phregethwyr gwirioneddol

hi, a barner wedi hyny pa rai yw y goreu.

Wei, y mae yr olaf wrthi hi a'u holl egni y ffordd y cerddwm

yn pregethu yn ol yr ysgrythyrau, ac yn bedyddio pobl gan eu

liannog i fyw yn gyfiawn a duwiol ; tra y mae y lleill yn pre-

gethu esboniadau a chredoau croes ysgrythyrol, a chroes i'w

gilydd, dan wban fel y jackals fod bendithion Eglwys Crist

wedi darfod, ac nad oes eu heisieu. Etto, nid yw waeth beth,

Mormoniaeth sydd drech, rhaid addef j ac yn lie marw, y mae

mwy o fywyd yn eu gwythienau yn awr nag erioed ; ac os na

chyfaddenr hyny cyn diwedd y tymmor hwn, ni waeth genynj

gael ein galw yn gau brophwyd na pheidio.

Y mae rhai Llywyddion Cynnadleddau ar hyd y South yma,

a rhai yn fwy gogleddol hefyd, rhy brysur yn bedyddio i ysgrif-

enu atom ni byth braidd i ddweyd yr hanes, a dim cofio ceisio

gan eu hysgrifenwyr anfon hanes eu Cymmanfaoedd. na dinj

arall a geisiwn braidd. Wei, yn mlaen a hi, bedyddier yr oil a

allwch, a phan gewch gyfle, gadewch i ni glywed a fyddwch

wedi lladd eich hunain ai peidio!

Y mae galwadau parhaus am bregethwyr i wahanol siroedd,

ac ambell un yn ymbarotoi i fyned rywbryd. Hysbysa yr

Henuriad Jeremy fod argoelion da, ac amryw addewidion \
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gymmeryd eu bedyddio yn Sir Frycheiniog; mae gwrandawiad'

ar y Saint, a chyffroad yn rhai o gapeli y Bedyddwyr o her-

wydd fod y Saint yn mwynhau y doniau ysbrydol, a hwy eu

hunain yn amddifaid o lionynt! Cryn wahaniaeth yw hyna

hefyd! Mae yn werth clivvilio i mewn iddo; er hyny, ni cheir

mo honynt i y fath yna o Fedy^dwyr pe ceisid hwynt hyd

ddydd eu tranc ; canys nid gwir,£ond gau f'edyddwyr ydynt.

Dywedwn yn byf, canys gwir yw, ac y mae y nefoedd drwy

omedd iddynt y doniau, yn profi na hawliodd hwynt i fedyddio

nac i ddim arall yn ei enw, ac ni waeth iddynt guro ei penau

yn erbyn ei gilydd, neu yn erbyn post y drws, na cheisio gwir

grefydd gyda hwy; ac acbos da paham, o herwydd nad yw hi

yno i'w chael iddynt eu hunain nac i neb arall.

Dywed yr Henuriad Jeremy, fod trefydd poblogaidd fel'

Aberhonddu, Talgarth, &c, &c, yn galw am bregethwyr ynor

ac yn cynnyg gwaith i'r sawl a ddeuai yno. Frodyr, a gantr

hwy alw yn ofer?

Hysbysa yr Henuriad D. Price y fod galwadau ami arno yn

nghylchoedd Llanymddj'fri, a thaer ddymuna am i ereill ddyfod

i'w gynnorthwyo; y mae ef wedi dechreu bedyddio, ac addew-

ion lawer; ac amryw Saint gwasgaredig yn taer erfyn am
fugeiliaid i'w portlii, tra y mae traed cannoedd wedi rhewi yn

rhosydd lleidiog y Gynnadledd hon, nes y mae lie i ofni nad

oes ond ffrewyllau Colera, neu rywbeth tebyg, a ddichon eu

fflangellu i'r manau y dymuna Duw eu cael. Rhyngddynt hwy

ag ef am hyny. Tybiwn fod yn llawn bryd iddynt hwy ddeff-

roi at y gorchwyl, pan y mae Offeiriaid a Pheirch, a'r diafol ei

hun yn pregethu Mormoniaeth mor selog, rhag ofn yr aiff y
lleill a'u gwobr; canys rhaid iddi gael ei phregethu gan rywrai

hyd nes y byddo y gonest yn ei chofleidio, a'i gwrthodwyr yn

ddiesgus. I *

Hanesion Eglwysig Tramor.—Ymddengys fod cyffroad

adnewyddol drwy wersyll y Saint yn Lloegr a Scotland

—ymdrechiadau mwy selog, bedyddiadau mynychach a mwy o

fendithion yn cael en mwynhau nag oedd er ys amser yn ol, yr

hyn a ddyry fawr lawenydd yn eu plith; ac yn gyferbyniol

i'w ffyddlondeb hwy y mae diwydrwydd Prcgethwyr a Golyg-

yddion i roddi cyhoeddusrwydd i'w cenadwri. Dyry llythyrau

yr Henuriad Tramor
;
banes ddifyrus am hynt yr eglwy* yn T»-
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ysoedd Sandwich; ysgrifena yr Henuriad K. Ballantyne, o

Madras, lie y mae ganddynt er gwaethaf y cenhadon sectyddol,

bedwar o leoedd i bregethu. Mae y dyhirod hyn, gweision y
fall, wedi anfon yr holl fforddi "wlad y beiblau," nid amfeiblau

ond am faledi a phob hen ystoriau am "Joe Smith, a Mormon -

iaetb," y rhai a brysur daenant yn mhlith Hindoos a Bengalee?

duon yr India, i'w rhywstro rbag credu y grefydd a ddesgrifia

y Beibl; a mawr eu sel i'w lledaenu a'u gwirio. A rhyfedd

mor debyg eu chwaeth ydynt i'w brodyr sectyddol yn y wlad

hoo; yr un arfau, ae yn yr un fyddin y maent ; ac mor sicr a

diammbeuol yw i ni mai gweision Babel y'nt, ag yw hunan-

eglnr i ni mai Efengyl Iesu yw y Formoniaeth a wrthwyneb-
ant; ac y mae hyny tu hwnt i ddadl er gwaethaf holl genhadon
y . Bygythir y rhan bono o'r byd a newyn trwm oj

ddiffyg gwlaw; gwaith llawer rheitiaeh i Brophwydi Baal yw
ymroi fel y rhai hyny gynt am dano er eu cadw o waith drygionk-

HIRAETH AM SEION.

O Seion, Seion. hiraeth sydd

Am gael dy etifeddu,

Gan Saint yr Arglwydd nos a jyddj.

Trwy holl ardaloedd Cymru
;

Dynion ynfyd sydd i'n herlid,

Vma'ngafael gwlad y gofid,

Llafur caled, newyn, syched,

A rydd Babel, a chaethiwed,

Ond gobaith lion a dwymn ein bron,

Y ceir o hon ymwared.

Seion^ Seion, gwlad y Saint,

DyffYynoedd eppil Abra'm,

Lie ceir hyd f'edd dda hedd ddi haint^

O dan Llywyddiaeth Brigham :

Melus foli beb byth ofni,

Y raae'r Saint yn mhlith prophwydi,.

Nid oes erlid, poen, na blinfyd,

O fewn hoywf'ro Seion hyfryd,

Ond o dan nod y nef roewn clod,-

€eir yuo ganfod gnynfyd.
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Seion, Seion, caf cvd hir

Deyrnasu gyda'm Brenin,

Dros fii o flwyddi ar dy dir,

Yu mhell o gyrhaedd drycin :

Y T'wysog Michael a fydd uchel,

Gydu'r Saiut yn Seion dawel,

. Caiff hen Satan brwnt aflawen

Ei Iwyr rwyino yn y gad wen,

A ihroir ei lu i dwyllwch du,

Am wrthod Crist i'w penvhen.

O Seion, Seion, pryd caf fyw,

O fewn dy iachus yaerau ?

Mae ynot wrandaw geiriau Dttwr

A rhodio ffordd ei ddeddfau :

Caf mfvvn temlnu ordinhadau,

Ac augvlaidd weinyddiadau,

Gw?ision Iesu a wnant ddysgu,

Pawb i berffaitb glwm un teulu,

Yr wyf yn brudd bob nos a dydd,

Am gael ei rhydd feddiaDnu.

"Cwmbach. David S Harris,

CYMMANFAOEDD Y GOGLEDjD, &c.

Sir Ffiint, Mai 14eg; Sir Ddinbych, ar yr 21ain ; Dyffiryfl

•Conwy, ar yr 28ain ; a Sir Feirionydd, ar y 4ydd o Fehefin.

Derbyniadau am Lyfrau o Ebrill 18 hyd 25.—Morgan-

wg Orllewinol, £3 ; Dwyreiniol Morganwg, £1 1 7s 3c; Llan-

elli. £7 Os 6c.

f^lT Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau,

i Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydfil.

CYNNWYS I AD. TU1>

bifyrwch • - »

•

245

Cvinmaiifa Ddtfyreiniol Morganwg 24"

Unnliaeih D»uen 252

<SolyKy<1<1iaetli—Hanesion E«lwysig Cartiefol— Hatiesion Eglwysig

Tiamor 253

Hsiarll) am Scion • • 259

Amryniaethau, tkc •. e •• 2fi0

MERTHYK-TYDFIL:

AfcOKAPFWYD A CHVH"HnDV TD TAN D. J<iWES, 14, CASTLE ST"'Bf.



VDGOHN SEION
HBO

Rhijo. 17.] MAI 6, 1854. [Cyf. VII.

PAHAM Y CERlR Y GWIRIONEDD?

GAN Y *>RtF LYWYDD BR1GUAM YOUNG.

Am ba beih y cerwch y gwirionedd? A ydyw oblegid y
ttredrwcb ddargaufod prydfertbwch ynddo, ae am ei fod yn

gydry wiol i chwi; ueu ynte o achos y meddyliwcb y gwna clrwi

yu reolwyr, neu yn Arglwyddi? Os y syniwcb y eyrnaeddwch

i allu ar y fatb ddyben, yr ydycb yu caingynimeryd yn fawr.

Ystranc yw byn o eiddo y gallu anweledig, y sydd ar led yn

inbUtb trigolion y ddaear, yn eu barwain ar gyfeiliorn, yn

rbwynio eu uieddyliau, ae yn gwy'rdroi eu deafitwriaeth.

Tybiwcb fod ein Tad yn y u'ef, em brawd bynaf, y Pryn-

iawdwr adgyfodedig, Iacbawdwr y byd, neu rai o Dduwiau

tragywyddoldeb, yn gweitbrcdu ar yr egwyddor hon, i garu

gwirionedd, gwybodaetb, a doethiueb, am eu bod oil yn ailuog,

a tbrwy y gallu hwn y medrent ddanfon diafliaid i uffern, poeni

pobl y ddaear, arfer penadmiaetb drostynt bwy, a'u gwneyd

yu drueuus wrtb eu pleser; bwy a beidie'nt a bod yn Dduwiau,-

ae mor fuan ag y mabwysiadent ac y gweitbredent ar y fatb

egwyddorion, bwy a ddeuent yn ddiafliaid, a ebaent eu tafiu i

lawr mewn amrantiad llygad; peidia eangiad eu teyrnas, a

deuai eu Duwdod i ddiweddiad.

Iaitb, i drosglwyddo yr oil o'r gwirionedd, nid yw yn bodoli.

Hyd y nod yn y Beibl, ac yu yr boll lyfrau a ddadguddiwyd o'r

teef i ddyn, mae yr iaitb yn fetliiedig i drosglwyddo yr boll wit
1? [pris Ig.
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fel y mae. Bodola gwirionedd, doethineb, gallu, gogoniant,-

goleuni, a dealltwriaeth ar eu rhinwedd eu hunain. Nid ydynt'r

ac ychwaith nis gallant, fodoli ar unrhyw egwyddor arall-

Gwirionedd sydd gydnaws a'i hunan, ae y mae goleuni yn
glynu wrtho ei hunan, y mae yn ymgeisio ar ol ei hunan, ac yn

ymlynu wrtho. Yr un fath yw gyda gwybodaeth, a rhinwedd,

a'r holl briodolaethau tragywyddol; y maent yn dilyn ar cl ac

yn tynu eu gilydd. Trugaredd a lyn with drugaredd, o herwydd

mai trugaredd ydyw; goleuni wrth oleuni, am ei fod yn oleuni.

ac nid oes yna ddim tywyllwch, ddim hocced nac anwirecld

ynddo. Gwirionedd a lyn wrth wirionedd, oblegid ei fod yn

wirionedd, ac y mae yn bodoli, o herwydd ei fod yn briodoledd

o Dduw, o herwydd ei ardderchawgrwydd, ac oblegid ei hunan.

Ar yr egwyddor hon y mae i'r egwyddorion hyn gael ei dal, eu

parchu, a'u harferyd. Unrhyw bersonau, meibioa neu fenywod.

nad ydynt yn derbyn yr egwyddorion hyn oblegid y cariad a

ddygant tuag atynt, o herwydd eu prydferthwch, eu liardderch-

awgrwydd, a'u gogoniant; ac oblegid eu bod yn gydnaws- a'u

teimladau ar 'yr egwyddor hon, nid ydynt yn Saint! Hwy a

fodolant ar eu bonsang eu hunain, ac ymorphwysant ar eu-

sylfaen eu hunain. Ni all tragywyddol gyfiawnder, trugareddr

cariad, a gwirionedd byth gael eu symud; y maent yn briodol-

iaethau ag ydynt yn gyfatebol ac yn gydrywiol a'u gilydd: y
maent yn dyrchafu y naill y Hall, yn amgaeru y nefoedd, a

Duwiau, a'r hyn a feddiannir gan y Duwiau.

Yn awr, edrycher ar yr ochr wrth gyferbynjol i'r egwyddor-

ion hyn. Tybier y dywedech, " Nyni a roddwn i fyny ddilyn-

iadau ein crefydd santaidd. "Nid ydym yn Saint y Dyddiau

Diweddaf. Gadewch i ni fyned a cheisio ar ol pethau y byd,

rhagfasgnachu, ceisio i ni ein hunain ohidoedd, troi 3'maith

oddiwrth ein dyledswyddau, esgeuluso y pethau perthynol i ein

hiachawdwriaeth, myned gyda y penchwiban, y gwael, a cbyda

cheiswyr ar ol aur, i California, Awstralia, neu ryw le arall, i'r

dyben gaffael cyfoeth." Dywedaf wrthych y canlyniad o'r

yrfa yna. Chwi a beidiech a chynnyddu, yn holl briodoliaethau

adderchawgrwydd, gogoniant, a thragywyddol barhad, o'r

foment benodol bono. Gan gynted ac y byddai i chwi ym-

ddwyn ar y fath feddylddrychau, hwy a gant sail o'ch mewn

yn barod i'w maethu hwynt, a dygai allan eu heffeithia*
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arswydus; ac o'r foment bono, chwi a beidiech a chynnyddu.

Ymafaelai yr egwyddor wrthwynebol ynoch, ymsicrai ei bun

arnocb chwi, a byddai i chwi ymdreulio, lleihau, yingwttogi.

adfeilio, ac ymddihoeni ymaith mewn ansawdd, ardderchawg-

rwydd, a nerth, hyd nee y delai eich cyd-drefniad yn ddiffodd-

ol; ebargofiant a'ch gordoai chwi, eymudid eich enwau ymaith

o Lyfr y Bywyd, o'r nefoedd, o'r ddaear, ac o odditan y ddaear.

a dychwelech, a soddi i'ch elfenau naturiol, y rhai na ellir eu

dinystrio; ac er i lawer ddarllen y Beibl fel yn trosglwyddo y
fath feddylddrych etto nid yw.

Yr egwyddor wrthwynebol i'r un o dragywyddol gynnydd

o'r dechreuad, a arwain i lawr hyd uffern; mae y person yn

lleihau, yn colli ei wybodaeth, teimlad, talent, ac o'r diwedd

mewn ystod byr o amser, y mae yn golledig; efe a ddychwel

i'w fam ddaear, a'i enw wedi ei anghofio. Eithr yn mha le? O!

yn mha le y mae ei Ysbryd? Ni chymmeraf yn awr yr amser

i ddilyn ei dyngedfen; ond gellid arfer iaith gref yma, canys

pan y dadguddir yr Arglwydd Iesu, wedi terfyniad y gorph-

wyso am y mil blynyddoedd, bydd iddo wysio byddinoedd y
y nef i'r ymdreclifa, efe a ddaw allan mewn tan filamllyd, efe a

ddisgyn i gwblhau eirchion Duw llidiog, ac, ynghanol taranau

digofaint Hollalluawgrwydd, bydd iddo ef rolio y nefoedd fel

memrwn, a dinystrio marwolaeth, a'r hwn y mae ei allu gan-

ddo. Teflir y rhai gwrthryfelgar yn ol i'w helfenau cyntefig,

yno i aros fyrddiynau o flynyddoedd cyn j-r adfy wir eu llwch,

a chyn eu hail ad-drefnir Dichon i rai ddadleu y byddai i'r

egwyddor yma arwain i ail ddad-drefniad Satan, ar holl

ddiafliaid. Nid wyf fi yn dywedyd dim ynghylch hyn, heblaw

a ddywed yr Arglwydd—mai pan y delo, " y bydd iddo ddin-

ystrio marwolaeth, a'r hwn sydd a'i nerth ganddo." Nis gellir

ei ddiddymu; ni fedrwch ddiddymu defnydd. Pe y gallech,

profai fod cyfwng gwag. Pe gallai athronwyr ddiddymu y
ewm leiaf a ddichon i un ei ddirnad o ddefnydd, medrent wedi

hyny brofi y bod yna y gwagder manylaf, neu gyfwng gwag

;

ond nid oes hyd y nod hyny, ac y mae y tu hwnt i allu dyn
brofi y bod yna unrhyw.
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TACHAD DYN MUD A BYDDAK-

(Byfyniad o Lythyr at y Llywydd S. W. Richards.)

Adroddaf yn awr amgylchiad dyddorol, a ddaeth gyda'WS

gweinyddiad fy hunan ar brawd Dilie, ychydig aoiser yfi el, a'5

adael i chwi wneyd ag ef yn unol a'ch callineb.

Gadewais Manchester, ar y 28ain o Fanrth, i lenwi penodiad yn

Bochdale. Cyflwynodd pedwar o bersonau eu bunain y pryd-

nhawu hwnw am fedydd
; y rbai hyn oeddyut Mrs. Howarth,*

gweddw, merch iddt oddeutu un n>l»ydd ar >nmtheg ei hoedran,

a mab deng-mlwydd, hefyd brawd i Mrs. Hawarth, Halsden

Marsden, baehgen deunaw mlwydd ei oedran, yr hwn a anwyd

yn fud a byddar.

Cefais beth ymddyddan « Mrs. Howarth, am a oedd y bachgen

wedi ei hyfforddi yn addas mewn perthynas ifr ordinhad o tedydd_

Mynegodd ddarfod iddi ei hyfforddi, y gallai ef ddaillen yn dda-

ynghyd ag ymddyddan yn rhwydd irwy iaith y Wave. Modd
bynag, cyiumeTodd y brawd Dille, lacben ac ysg-rifenodd ami y
gofyniad canlynol, '' A oes arnoeh eisiau esch bedyddio er goll-

yngiad o bechodau ? Os oes, byddwch mor dda ag aleb." Gol'yn-

odd y bachgen i'w chwaer am ystyr gollyngiad. Atebodd hithau

*tuai maddeuant. Yna, efe a ysgrifenodd ar y garreg y gair y

'Oes," yn ateb, ae a'i rhoddodd i'r brawd Dille. Argraffwyd arnom

ar unwaith y derbyniai y dyn ieuanc ei glyw a'i lefery'dd, a.

dywedasom felly wrth ein gilydd.

Aethom yn awr tua lie arferol bedydd, a bedyddiodd y brawd

Dilie hwynt. Yua dycbwelasom i dy y brawd Rigg, lie y cadarn-

hasoiu hwynt. Gweinyddais i yngliadarubad y dyn ieuanc.

Teimlais i ofyn, tra fin dwylaw ar ben y dyn ieuanc, am iddo

gael ei wneyd i glywed ac i >iarad. Yna dywedasoin wrth ei

chwaer, os y deuai hi etto gyda ei brawd yn y boreu, yr eueiniem

«f i'r dyben iddo gael ei glyw,

Yn y boreu, ceisiasom beth olew, a cayssegrasom y cyfryw, a

phan ddaethant hwy, aetbym yn miaea i weiuyddu yr olew.

Rhoddais iddo ycliy dig o'i fewn, fel y cyffyjddai a'i dafod ; cym-

hwysais beth befvd oddeutu ei glustiau, a dylerais betb iddyut,ytt

•uw yr Arglwydd, gan weddio ar fod i'r dyn ieuanc gael ei feo-

dithio a cblyw ac a llei'erydd. Gweinyddodd y brawd Dille yn

ae*tttV {e ' y dodeui no dwylaw ar ei ben ei', ond ni bu v'r brawdi
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SMlle siarad gvda yr hyder hwnw ag y sydd iieb ammheuaeth

—

mi ddywedodd ef ddim yn gadarnhaol.

Teiralais wedi fy siomi ychydig yn fy ysbryd, ac ar ol ystyried

am ychydig fynudau, digwyddodd i mi feddwl y dylem weitbredu

yn ein cyrahwysderan swy'ddftl,*' tej drnioti a cbanJdynt awdtir-

dod," oiilegid i'r dyhen hwn yii galwyd ac ein hanfonwyd; ae

mewn lleoedd na byddo neb drosom tnewn awdutdo'',}' rhaid i ni

weinyddu dma ac yn lie Duw ar y ddaear. Mynegais fy rjbeimlad-

an. a dywedais fy mod yn meddwl y dylem orchymyn i bob

fbwystr i'w glyw a'i leferydd ymadael oddiwrtbo, yn enw yr Ar.-

glwydd. Cydsyniodd y hrawd Dille. Felly dodasrm eindwylaw

tracbefn ar yr ieuauc, a cheryddais bob rhwysir i'w glyw a'i

leferydd, yn enw yr ArgUvydd lesu Grist, a gorchymynnis yr un-

rbyw i ymadael ag ef, fel y caffdi ef y gallu o lefaru a chlywed i'w

roddi iddo, a dywedaia, mai hyn a fydd'ai ei fendith, os byddai

iddo ei derbyn mewn fiydd. er tystiolaeth iddo, ac i bawb ag

oeddynt adnabyddus ag ef.

Mynegodd ei chwaer iddo yn awr yr byn a seliasom arno, os

byddai iddo ef gredu. Ll^wenhaodd yn fawr, ac ymddangosai i

bawb fod yr ysbryd yn gnrphwys »roo yn rymus. Dywedodd ei

fod yn credu, trvry droi ei fawd i fyny, yr hyn a arwyddai unpeth

ag oedd dda. Myjiegodd hef'yd ein bod ni yn ddynion Duw,

Asrorodd y Beibl ar y bennnd olaf o St Marc, a phwyntiodd at

.eiriau yr Tachawdwr wrth yr Apostolion, a'r addewid i'r rbai

hyny a gredant ac a fedyddir. y byddai i'r arwyddion hyn eu

caniyn.

Yn awr aethom i dy ei chwaer, a cbytunasom yn fuan mewn
ymddyddanion pwysig mewn perthynas iddo. Canfyddais, odd-

eutu awr wedi gweinyddiad yr olew, y dangosai ef arwyddion

clywed. Symmudais o'i glostiau y <:otwna a ddodais ynddynt ar

ol yr olew, a dymunais a" i'w chwaer ddavllen yr egwyddor iddo

ar y Haw, ac ar yr wn pryd i lefaru y Jlythyrenau. Dymunwyd
arno eylwi ar symudiadau ei gwefusau ai thafod, a'i dynwared yn

y sain. Canfydda^om y pryd hvny,er ei» mawr lawenydd, y
gall a i ef glywed mewn gwirionedd, ac fel ei cyfarwyddwyd, can-

lynodd ei chwaer yn Beinio ptfb Uythyr.en yn yr ewyddor a llawer

jo honynt yn eglur.

Canfyddasoro yn awr, feddylddrych na feddyliasom am dano

»>'r blaen, fod ganddo i ddysgu ystyr nob sain neu air, oblegid fod
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pob sain fel eu gilydd yn newydd iddo ef, adroddodd y geirratt

tad, mam, brawd, cbwaer; ei enw ei bun, enw y brawd Dille, ly

enw fy bun, uc amryw ereill. Yr oedd ef yn hynod foddhaot

gyda y medrusrwydd a wnseth. Yroddangosai fod ei glyw yn

dyfod yn e^lurach yn raddol, fel y daeth i glywed i foddlonrwydd

eiriau a lafarid gyda nersh arferul y llais, pan eu cyfeiriwyd yn

groyw atn ; Arferasom ef hyd nes y gwnaetb i ni ddeall fod ei

ysgyfaint yn blino. Gwelsnm, wrth ystyried fod hyn yn resymol,

o herwvdd yr oedd yn wers gyntaf a gafodd erioed o'r fath. O
ganlyniad gollyngasom ef ymaith y pryd hyny.

Hyfforddais ei cbwaer > roddi iddo wersi mynych, ond nid i'w

dditfygio ef, oblegid er fod gandilo synwyroldeb dyn, rhaid iddo,

fel plentyn, ddysgu cymhwysiad pob sain, a thrwy arferiad,

ddysgu defnydd a gallu y tafod.

Yr oedd ei frawd, agosaf yn iau nag ef, wedi synu yn fawr.

Dywedai na staradodd ei frawd erioed o'r bla^n, ac yn awr

gwyddai fod yr byn a bregethid genym yn eithaf gwirionedd, a'i

fod ef yn barod i ufyddhau i'r El'engyl a chytniueryd ei fedyddio.

Felly bedyddiasom ef yr awr hono. A llawenyeliasom oil yn fawr

yn yr Arglwydd ein Daw.

Rhoddais i chwi banes o braidd hir, ond tra roanylaidd a ffydd-

lon o'r aragvlohiadau a ddilvoasaut fedydd y dyn ieuanc hwn

gan gredii y bydd yn fwy boddbao! fel hyn, na phe wedi ei dal-

fyru yn ychwaneg, ydwyf, anwyl frawd, yr eiddoch, menu gwir-

ionedd yn y cyfamnaod newydd a thragy wyddol

.

JftHN S. Fullmer.

Gwedi bod menu cyssylltiad am dynodi gyda yr amgylchiadati

a adroddwyd uchod, yr wyf yn cvmmeryd hyfrydwcb mawr m»wcj

iystiolaetbu am danynt eu bod oil yn wirionedd.

David B Dille.

Y GENADAETH YN YNYSOEDD SANDWICH.

(CCt " Deseret News," Rkagfyr 15, I853J

Honolalii Meili &, 1833.

Anwyl Frawd Campbell.— Cyd rhwng y « Mormoniaid," aV

frech wen, mawr a fu y dymchweliad yn y lie hwn er pan y cyr-

haeddasom, canys daeth y naill a'r Hall i'v purlhladd oddeulu yir

uu a Ease*.
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Pail ganfyddasom yr elai yn araf y goichwyl o ddysgu iaith, »

3-eiaf i rai o honom, bu i oi fabwysiadu y callineb o ordeinio pob

'i»rodor a feddyliasom y gwnelai uurhyw ddaioni, ac hyfforddiasom

hwyot, gan eu gosod roewn gwaith yn Honolulu ac yn y wlad

nddiamgyleh. Cawsora yn fuan gyffroad mawr yn mhlith y bobl.

Meddyliodd y brodorion mai petb mawr yw cael bod yn genadon, a

gu'naethant y goieu a wyd Jent, fel mai tioan y cawsant heolydd

Honolulu yn lla«n brodorion ac eslroniaid yn rnyrved i weled y
*' Mormoniaid'' yn bedyddio, obiegid na nelsaflt erioed neb yn

Viedyddio drwy soddiad yn y deyrnas bon, Hawaii. Gwnaethai i

•chwi edrych yn ddifyrus ein gweled yn cordded wrth ben mintai

o ddeg ar hugain neu ddeugain o gydymgeiswyr, ac o 61 a pbump

cant byd i ddwy fil o edrych wy>: yn dwyn i fyay yr olyddion o

•tfrodorion ac estroniaid, cenadon a'u meibion, a'r oil yn dilyn y
" Mormoniaid." Dywedodd rliai o honynt na chaniateid hyn ar

y sabboth, a deis-ebasant y lly« odraetli i ffurfio cyfraith i'r dyben

hyny, eit!'.r methwyd.

Yr oedd pob dr»s ynghau yn erbyn pregethu i'r poblogaeth es-

tronol. Cymtnerodd y brawd Thomas Karren, a minnau frodor

ieuanc a fedrai siarad ycbvdig Saesneg, a chycbwynasom am yr

ynys Hawaii. Yr oeddym wyth niwrnod yn gwneyd y fordaith

tra aa ddys^wyliem fod ond tridiau. a buom rnewn cliwytliiad

trwm, yr hyn a rwygodd ymaitb ein ikwyliau, fel nad alleui fyned

i'r lie a fwriadasom. Daetli y Llywydd atom am gynghor. Dy-

wedasom am iddo redeg o flaen y gwynt i'r portliladd goreu, y

boddiai hyny ni. Gwnaeth felly, ac "yr oeddyra ruewn ychvdig

oriau yn ddiogel uaewn porthladd ; nid yn y lie a ddewisasorn n-i

fyned iddo ond yn y lie y dewisodd yr Arglwydd yn cael ynddo.

Oioddefasotn lawer ar y fordaith hon ; dywedai Karren na ddiodd-

efodd ef hanner cyroraaint yn ei holl daith yn y catrawd ag a

wnaeth yn y naw dydd hyn. Ni fwyfcasnm ond un pryd yn ystod

y fordaith. PaD !»»aiasom,ni allem braidd sefyll, ac nid oedd

•cytie at gael unrhyw beth i'w fwyta am gryn amser. Yr oeddwn

yn myned i ddywedyd rhywbeth am fwyta, eithr y mae yn rhy

anfoesgar. Ni bydiwn ond peryglu fy ngair wrth ddywedyd dim

-ain t-iu lluniaeth ; ac nis gallwn wueyd cyfiawnder a'r testun pa

<V ceisiwn.

Modd bynag ni feddyliasom aros, ond byd newidiad y gwynt

ei&hr a-ethoai i bregetbu, a'r boreu nesaf cyn boreu-fwyd bedydd-
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jasom bomp-ar hugain ; a chyn ein bod yn barod i adael, yroedcl

genym Gangen raor fawr fel Dad allem ei gadael. Yr oeddvns.

yn cyfansoddi Gangen trugaVn o aelodau pan ddaeth y Hong yn,

barod i hwylio. Pan glywodd y llonglywydd are y peth oeddym

yn ei wneyd, dywedodd mai dyna y rbeswm nad allodd ef fyned i-

Helo; fod ganddo ef dri Jonah ar y bwrdd,a bod ganddynt i'w

glanio yno.

Ar ei ddychwelind galwodd ef a'i ddyniou i'w bedyddio, eithr

nid oeddem ni yno.

Pan vrybu y Cenadwr, yn yr ardal bono,, yr hyn ag oeddem yii.

ei wneyd, galwodd ei ddeadell ynghyd, a hysbysodd hwynt yr-

ofnai eu bod oil yn myned i'w adael ef a iiayned at y " Mortnon-

iaid }" ond os nad elent^y gostyngai ef ei dreth arnynt ddwy ran

odair; gallai y rhai a dalasant iddo by mlbeg dolar a t'Arugain,,

dalu ond pump dolar ar hugain, a'r rhai a dalasant ddeg dolar ar

hugain, dalu ond deg dolar. &x. Felly reae yr oil drwy ei

eglwys, ac y mae byny yn ddiwygtad mawr iddo ef, bid sicr.

GlaDiasom ar yr ysys hon y 9ed o Fehefrn, a gadawsnm ar y
23ain o Awst. Bedyddiasoro ddau cant o Saint y mis diweddaf.

Wedi i rji fedyddio oddeutu cant a deg a deugaiD, ba ein cyfieith-

ydd farw, eilhr ordein?<tsnm amryw yn ychwaneg yn ei le.

Cyhuddwyd ni wyth waith ger bro-n yr Ynad; a cbanfod y
gallai ein Henuri^id a'n Hoffeiriaid newyddion ddwyn y gwaitjt

yn inlaen, gadawsom a daethom i'r lie hwn i geisio adgyueiriad

yn y gyfraith, oddiwrth jj uwch awdurdodaa. Nis gwyddom yn

bresennol pa beth a allwu ei »»ne\d, ac nidydym yn gofalw lawer

os na ffafriant b\vy ni, gwna yr Arglwydd-

Cafodd y brodyr Le« is a Farrar eu taro i law r a'u euro yn

llymdost tra yn v weithred o weinyddu i'r cleifion : i pban ach-

wynwyd wrth y Sirydd. dywedodd na wnaethant ychwaneg nag y
parodd ef iddynt ei wneyd, ac yr oedd yn tueddu i beidio a sylwi

ar yr achwyniad; eilhr cymmerndd y hrawd B.F.Johnson yr

achos i fyny gyda y fath rym fel na ellid ei omtnedd, Diiwywyd

y terfysgwyr i'r swca bychan o 12 dolar.

Cynnyddodd nifer y Saint i oddeutu 1500 er pan y cyrhaeddas-

omyma: a meddylhvr y gallon dreiglo y gwaith yu mlaen yn

awr os gweithia yr Arglwydd gyda ni— ac. yr ydym yn roeddw<

y gwna Ef.

PregiHhasom fod awr bain Duw ger Uaw, a dygodd y fvech we»,



dystfolaeth ITyddlon i'r ffaitb— iybiri banner poblogae-th y ddinas

hon farw ex pan ddaethoru yma— ac nad yw ond arafu o eisiau.

dvnion. Mae yn ymledaenu tros yr holl ynysoedd, ac y raae

lliosoKrwytid v rhai a svrthiant yn ysglvfa&th iddo weds gofidioein

calonau. Manvudd yn y ddinas hon o 50 i 60 y dydd. Gorfod-

wyd hwy i wney 1 cyfrailh yn rhwymo dynion i gladdu eu

meinvon beb eu gv/obrnyo. Cvcbwynodd ararvw yn ingoedd

marwolaeth, a marwasant yn yr heolydd, a Swytawyd hwynt gan

3' moch a'r own.

Marwodd rbai o'n Saint brodorrd, a cbafodd rbai o'n Henuriaid

l»tronol ymosodial ysgafn ; eitbr n arswydwyd hwynt ganddo—

.

y mient yn parhau i weinyddu.

Nathan Tanner.

TJDGORN SEIQN,
NEU

DYDD SADWRN, MAI 6, 1854.

Eglwys Ddtjw yw Goleuad,— nid Lloer ond Haul y by&'

moesol; defnyddiol yw goleuni y Lloer ar noson dywell ddrye-

inog; da yw doethineb ddynol yn absennoldeb gwell; eithr cyff-

elyb ag i ddoethineb ddynol geisio sefydlu ac arwain eglwys-

Dduw yn lie y Hall, a fyddai i'r Lleuad daflu ei bar-

ffedog dros wyneb yr Haul $ gurldio ei eteuni; ac megys y
rhagora goleuni tanbeidiol haul y canol- ddydd ar oleuni y lloer, y
tra rhagora goleuni " Haul mawr y cyfiawnder" ar ddoethineb

boll ddoethion byd, i aywain eglwys Dduw. Megys yr adlew-

yrcba goleuni y blaenaf o'r naill i'r Hall o'r mymrynau anwel-

edig a lanwant yr eangder, y trosglwyddir goleuni Ysbryd

Duw ar lygaid yr ysbrydol-ddyn a oleuwyd gnnddo; ac mor
anghenrheidiol ag yw i ddyn agor ei amrantau corfforol i

dderbyn goleuni y naill
r
ydyw i'r dyn ysbrydol yniagor ei

feddwl a'i galon i dderbyn y Hall, o berwydd ni orfoda y naill^

lia'r llall eu goleuni ar neb ; ac moy asikebgoro! ag yw dyfodi
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allan a'r tywyllwch i oleuni yr haul er ei ganfod, yw dyfod i

<eglwys Dduw, lie yn unig y ceir y gwir oleuni, er ymlesoli

drwyddo.

Mor hunan eglur ag yw goleuni yr haul i ddynodi ei fodol-

deb, y dylai goleuni eglwys Dduw ymddysglaerio ar lygaid pob

ymchwiliwr goncst am y gwir. Megys y rhagora y mwynhad
diddiwedd o gyflawnder mwyniant nefoedd ar deganau amserol

byd. y rhagora defnyddioldeb y naill oleuni ar y Hall; o gan-

iyniad sel ac ymroadau plant y goleuni i oleuo ereill yw j
ffeithiau nawyaf argyhoeddiadol o werthfawrogrwydd eu goleuni

dwyfol, ac yn gyferbyniol i ryui y goleuni a feddant yr adlew-

yrcha yn amlwg i ereill. Mor anghenrheidiol ag yw rhodio lie

y tewyna goleuni yr haul er ei fwynhau yw, i blant Duw rodio

ar hyd llwybr eu dyledswyddau er mwynhau goleuni Ysbryd

Ihiw, canys ni ddaw efe i un man arall ond o fewn cylch ei

rpdfeydd, sef yn ei eglwys, " yr hwn ni ddichon y byd ei dder-

byn" ebe Crist.

Mor undebol ag yw holl belydrau goleuni yr haul i oleuo byd,

y dylai bod holl dystiolaethau, bucheddau ac ymroadau plant y
goleuni i arddangos eglwys Dduw i'r byd. Megys nad yw un.

pelydr o ddefnyddioldeb ond i'r graddau y goleua y byd, felly

j Saint nid ydynt o fwy defnydd i oleuo byd ond i'r graddau y
llewyrcha eu goleuni iddo, mwy nag yw halen o ddefnydd er

halltu os bydd wedi colli ei flas. Mor ddiddefnydd ag a fyddai

cylchdroad yr haul drwy yr entrych heb oleuo y byd, yw cylch -

droadau dyn yn y byd heb oleuo y ffordd y cerddo. Megys na

ateb yr haul ddyben ei gread heb dd angos ei oleuni, felly y
dyn a dderbyniodd oleuni gan Dduw ni lesola ond i'r graddau

yr adlewyrcha y goleuni hwnw i ereill. Mor ffol ag a fyddai

goleuo canwylla'i dodi o dan lestr, fyddai i ddyn guddio y gol-

euni a'r hwn y goleuodd Duw ei Ysbryd, sef ei " ganwyll" Ef.

Mewn gair, swm a sylwedd yr hyn a geisiwn ddweyd yw,

mai eglwys Dduw yw goleuad y byd, a'r aelodau yw y can-

wyllau—llewyrched ein goleuni ynte, rhag i'r Duw a gyflwyn-

odd y goleuni inni "symmud ein canwyllbren o'i le;"—ein eam-

rau a oleuo ffyrdd crefydd o flaen y byd—ein hoflT-waith fyddo

•dangos ein goleuni a'n gorchest- waith unfrydol fo eneinio llygaid

y deillion a'r eli llygaid a roed i ni, ac agorwr llygaid y deill-

aon ysbrydol, a phelydrauo ffynnonell ddihysbydd ei oleuni Ef
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a ddilyno ein hymdrechiadau nes ymlid tywyllwch y ddu-nos a

pheri gwawr ar eneidiau llawer drwy ein gwlad.

Dywenydd genym weled ymddeffroad parhaus yn mhlith ein

brodyr i egluro goleuni i'r byd, —y mae pregethu allan a gwran-

dawiad mwy astud yn gyffredinol yn argoli mwy o awydd

yn y Saint ymddysglaerio, ac yn y byd am fwynhau e'u gol-

euni. Mae y Volunteers yn ymfyddino yn barhaus, a'r holl

Saint yn cynnyddu mewn doniau Ysbr.ydol a phob bendithion

yn gyferbyniol i'w diwydrwydd ifyw eu crefydd,—y mae rhyw
swn o'r newydd am sefydlu cymdeithasau traethodau ya

mhob Cangen, a rhai eisoes wedi cydio yn y gorohwyl cledad-

wy gyda sel frwdfrydig,—y dynion. yn enwedig y beehgyn

ieuainc yn ymgasglu ar nos Sadwrn, nid i'r dafarn nac i wario

eu tocyns am oferedd hyd y tafarndai a'r heolydd, ond i'r clwb

llyfrau ; tynir lots bob nos clwb am werth cyflawn y cyfraniad-

au i mewn, amawr yw awydd rhai, ac nid y chwiorydd yw yr

olaf na'r lleiaf eu sel yn eu llafur cariad o ledaenu traethodau

a geir felly, i dai eu cymmydogion. Efelycher hwy, goreu po

fwyaf, yn mhob man, a ni yn gwybod nad yw ein llafur ni yn

ofer, ond bydd i ni wobr fawr iawn.

Dysgwyliwn glywed y bydd y cynllun hwn drwy gyd-weith-

rediad ffyddiog, o fawr lea drwy y Dyvvysogaeth yn y tymhor

hwn.

Diau y bydd " iachad rhyfeddol y mud a byddar," yn ol

h'anes ein hybarch hen gyd-ymaith J. S. Fulmer, yn destun

adnewyddol gan y Saint i Dduw am amlygu ei fawr allu mewn
atebiad i weddi y ffydd ac yn brawf ychwanegol fod bendithion

y nef a'r ddaear ynghyraedd y Saint a'r allwedd a'u datgloa

yw eu ffyddiog weithredoedd hwynt. Caffed y mwynhad o

bob adnewyddol fendith yr effaith ddymunol o symbylu pob un

i gyflawni ei dd\ ledswyddau lei y caffo ein Duw le i gyflwyno

mwyfwy oi anrhegion.

Hanesios Caktrkfol. — Cynnadledd Mymcy,—Ysgrifena y
Llywydd Giles y fod gwaith Duw ar ei gynnydd drwy y Gyn-
nadledd, amryw fedyddiadau ac argoelion am ychwaneg yn

fuan

—

y Volunteers yn lliosogi ac yn ymbarotoi, a rhai eisoes ar

y maes, ereill yn eu dilyn yn fuan, a'r llywydd yn eu hannog

o{l i fyned os dewisant, yn Llywyddion ac oil, ac y cyfyd ef,
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aeu yn hytrach y cyfyd Duw o'r defnyddiau gweddilliol rai

ereill gwell yn eu lie: dyma fFydd a sel ganmoladwy! Bedydd-
iwyd pedwar ar ol un cwrdd pan yr oedd ef yn Cwmteleri yr
hyn a brawf fod Duw yn gwirio ei air ef drwy lanw yr adwy-
au a achoswyd gan y Volunteers. Frodyr profweh Ef, oni

fydd y cyflawniad yn helaethach na'r addewid. Mae sel yn
cynnyddu yina i ddospafthu traethodau. ac nid fel ambell

Lywydd Cynnadledd yn anfon am o tin i hanner dwsin o draeth-

odau ceiniog neu ddwy y gwna efe, ond wrth y cant oedd o bob
un a'r unwaith. Mawr les a wnclont ae a wnant lie eu dos-

perthir

.

Cynnadledd Llanelli,—gweler wrth hanes eu cynlluniau y fod

y brodyr hyn o ddifrif am oleuo y byd tra y mae hi yn ddydd, ae

hyd y galler, efelycher eu manylrwydd dosparthiadol hwynt fel

y caffo pawb g3-nn}rg ar yr efengyl.

Dyddorol yw llythyr y Bugail J. Party, o AVynedd, a mawr
.jr llawenydd a grea y gobaith am gynnorthwy cedyrn y deau,

yn y frwydr boeth a ymladda yr ychydig wroniaid hyny a'r

mawr-lu a wrthwynebant eu cenadwri. Aed yehwaneg ar frys.

Newvddiox Tkajiok.—Testun diolchgarwch i'r hwn a bia y
gwaith dwyfol a geir yn Llythyr ein hynaws frawd Tanner o

Ynysoedd Sandwich, am fod yr efengyl ar ei chynnydd yno er

gwaethaf gwrthwynebiadau byd ac uffern hefyd, ac am fod

Duw yn cyrlawni ei addewidion i'r brodorion hyny yn ogystal ag

i Negroaid duon Affrieu. yn ol eu parodrwydd i ufyddhau i'w

orchymynion drwy ei weision yn y dyddiau hyn megys cynt.

Clod fo i'w enw,

Yn Switzerland—Llabyddiwyd hyd farw braidd, yr Henuriad

Savage, a cherrig mewn tref wledig lie yr oedd yn bedyddio

pump neu chwech o bobl. Y mae yr Henuriad Mayer newydd
gael gollyngdod o garchar yn Twrich, lie y rhoddwyd ef am
wyth niwrnod o herwydd pregetlm yr efengyl. Pa grefydd, pa

sect arall sydd a digon o ddwyfoldeb ynddi yv y dyddiau hyn i

ddatgloi hen gloion yr oesoedd, ac i agoryd hen ddorau heuarn-

aidd carcharau ar eu pegynau ag oeddent wedi rhydu er ya

oesoedd cyntefig gwir grefydd? Gweier cyssylltiad effaith wrth

i»s achos priodol

!

Pwryn Gobaith Da.—Mae y rhagfarn yu cilio i'r graddau yr
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ftdnabyddir yr Henuriaid au eenadwri. Yr oedd yt Henuriad

Walker, yn Fort Beaufort tua 700 o filltiroedd yn y wlad, ae

wedi bedyddioe.hnech. Yr Henuriad Haven a Smith, oeddyni

ddiwyd tnewn manaU ereill a gobeithion am lwyddiant. Yr
oedd cryn gyffroad drwy y wlad o herwydd darganfod aur yn y
wlad tua COO o filltiroedd o'r Penrhyn, a dywed y trigolion "y

fod aur lie bynag y rhodia y Mormouiaid." Dywed yr Henur-

iad Haven, " yroddengys fel pe bai yr Arglwydd am roddi eu

dewis i'r oes^ hon pa un a ddewisant, ai yr aur neu yr ef-

engyl!"

Llywyddion Cynnadleddau /— Erfyniwn gynryehioliad o'ch

Cynnadleddau yn fanwl o bob Cymmaufa chwarterol, sef, rhif

y swyddogion y cyuayddiant &c. Ynghyd a chyfrif o werth y
llyfrau ar law, cynnyddlant gtvertftiad yr Udgorn a'r Star er

dechreu y flwyddyn a'r nifer a erys a'r law. Gobeithiwn hefyd

yr anfonwch am draethodau yn brydlon i fod a'r law erbyn

dyfodiad y fyddin rhag grybwylledig allan ac y cynnorthwya y
Cynnadleddau Gogleddol oddiyma y brodyr a deithiant, a

thraethodau yn y manau lie y galwant; ac na fydd dim yn

eisieu, mewn cyd-weithrediad, a ellir wneyd i gyrhaedd yr am-

can clodadwy o achub eneidiau ein cyd-genedl, neu eu gwneyd

yn ddiesgus drwy wrthod cy-nnygion teilwng.

Gofynwn hefyd i'r Llywyddion ein hysbysu pa le y caifT

dynion ffyddlon waith i gynnal eu teuluoedd, pa grefft &c, ac

ynidrechwn gael y cyfryw i fyned atynt.

Tiriad yr Ymfadwyr Cymreig yn St. Louis.—Trwy amryw
lythyrau a diriasant yn ddiweddar hysbysir ni i'r Saint a ym-
fudasant eleni ar y lloug Golconda gyrhaedd St Louis, Mawrth
31, Galarus yw clywed bod y Cholera wedi cymmeryd ymaith

rhai o'u plith rhwng Orleans a St. Louis, ond ychydig fel mao

y goreu, a'i fod yn lleihau. Bwriadent gychwyn oddiyno yn

rnlaeu i fynu y Missouri yn fuan. Yr oedd tua mil ar yr un

bad yn dyfod i St. Louis, a'r oil yn benderfynol i adael cyfnniats

Babylon tua Seion mor gynted y gallent, ac yn mawr lawcnhau

bod gwaredfan i'w chael rhag plaau a drygioni.

Yr oedd dwfr yr afonydd yn isel, yr hyn a wnai y cludiad

iddynt hwy ae i'w uwyfau yn ddrudtach nac arferol-
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LLYTHYR AT Y LLYWYDD D. JONES.

Saint George, Ebiill24, 1854.

Anwyl Lvwvdd D. Jones,— Yr wyf yn anfon hyn o lythyr

atoch i'cb gwneuthur yn hysbys o'n sefyllfa yn y Gynnadledd

hon. Cawsom Gynghor Cynnadledd rhagorol o dda bythefnos

yn ol yn Riiyddlan ; tystiai yr holl swyddogion na chawsent

ddim o'i well erioed. Efelychasom eicb dull chwi yna, trwy

alw yr holl swyddogion i ddweyd eu teimladau a'u penderfyn-

iadau, a chafwyd pawb yn meddu ar deimlad da a phenderfyniad

diysgog i ymaflyd yn y gwaith. Pehderfynasom ymprydio un

waith y mis er cynnorthwyo Henuriaid Teithiol, ac y mae dau

Henuriad Teithiol ar y maes.

Bedyddiasom bedwar er y Cynghor, ac y mae genym addew-

idion gan amryw ereill.

Fel hyn y mae yr olwynion yn troi yn araf, ond yr ydym yn

llawenhau wrth feddwl am y milwyr sydd i ddyfod i'n cyn-

northwyo; yr ydym yn gyffelyb hefyd i'r Twrciaid ar faes y
frwydr o hyd, a ffydd gadarn am gael y fuddugoliaeth pan

ddaw byddinoedd y Deau i'n cynnorthwyo. Am hyny dywed-

af, Filwyr Tesu dewch yn mlaen, croesaw mawr a gewch

i'n plith. Da fyddai genyf glywed fod y Llywydd Daniels yn

dyfod i ymwe'ed a ni, ynghyd a'r brodyr ereill. Dymunaf

roddi fy nghofion caredicaf at y Llj'wyd T. Jeremy, a'ch hun-

an yn noillduol, gan hyderu y cawn y fraiut o'ch gweled yn ein

plith yn nghorff yr haf.

Ydwyf eich brawd yn yr efengyl dragywyddol,

John Fabry.

Y MORMONIAID.

(Allan oV " Brighton Guardian," Mawrth 22.J

Y seftdliadau Mormonaidd ydynt amrywiol yn awr. rhwng y

man y planasant eu hystacan (StakeJ gyntaf ynddo a'r llyn

Utah Bach, oddeutu 40 railltir yn mhellach i lawr y dyfiTiyn.

Hynodir hwynt yn benal* gan yr argoelion cysur sydd yn treiddio

trwyddynt. Os ydyw glanweithdra vn ddiledritb berthynas i.

dduwioldeb, gellir ystyried am "Y Saint," eu bod yn Saint mewn



tDGORN 8EI0K. 2751

gwirinnedd; canys, raor bell ag y mae cyfreithiau y wladwriaeth

yn cyd ddwyn a chyHwr naturiaethol y bobl, rhaid yw cydnabod

fod eu gweithrediaduu yn ddoeth a llesol i'r graddau uchaf.

Diammheuol mai llawer haws yw decbreu yn wych gyda'r I'atb

acliosion, gan sefydlu preswvlt'od ar fan y ceir ynddo bob hwylua-

dod er aunog glendid, na thrwy osodiad unrliyw ddeddf pa byn-

ag, allu gwehhredu ar werin a bentyrwyd ynghyd inewn heolydd

hen ddinas. Ond y r'.iyfeddod am y Mormoniaid, y rhaid yr

ymfudodJ rciloedd o bonynt o'r parthau mwyaf bawlyct yn ein

trefi gweithfaol, ydyw y trowyd hwy i fod yn bobl gymenfalch

rnewn glanneithdra. Rhagofalodd cynllun eu dinas gyntaf yn

Deseret rnewn modd pendant am gadwraeth y croywder ar purdeb

naturiol hwnw a fawivgid gan ei sylfaenwyr pan ddewiswyd y

gafle. Adeiladir y tat oil yehydig bellter oddiwrth eu gilydd ; ac

y mae dsvfr yr afon a ddylifa drwy y dyffryn, wedi ei drosglwyddo

i'r ddinas er iacbu-rwydd yn gystadl ag i ddybenion amaethydd-

ol. Ni wyddir ond yt-hvdig am anghy mmedrolJeb yn en plith;

nid oes difi'yg cynhyrfiad yn eu mysg ; ac etto, yn ystocl ein

hymdaith yn ninas y Llvn Halen Mawr, ni bu ond uu achlystir

y dodwyd gwlybyruedd meddwol ger bron y gwestwyr. Mae y

Mormoniaid oil yn hoff o ddifyrwch, a gellir cael mwy hysbvs-

iaeth menu perthynas \\v harferion a'u hathrawiaethau yn mhlith

dadwrdd cyfeillach prydnhawnol nag oddiar wefus eu Llvwvdd.

Dichon i bob menyw ua chyflewyd, trwy drefniadau cyfaddas..

hawlio cael ei phriodi. Gan hyny, mae yno fatb o tiwyddyn naid

harhaus, a hyny hefyd yn y synwyr manylaf o'r fraiDt y tybier

ei bod yn berthynol i'r rhywogaeth deg ar y cyfnod hwnw.

CYMMANFA LLANELLI.

Cynnaliwyd y Gymmanfa hon, dydd Sul, Ebrill 23, yn Nghapet
y Saint yn y dref hon. Ymgynnullodd y Saint yn nghyd yn lied
gyffredinol, ac arwyddion amlwg yn eu gwynebau oil bod eu bryd
ar weithio gwaith Duw, eu calonau yn ysgafn, eu difyrwch penaf
i adeiladu Eglwys Iesu Grist, ac yn hollol ddiargoel o fod yr un
dim wedi lleddfu eu teimladau er ys amser maith. Pleidleisiw\d-

yn uofrvdol a boddus galonog i yr holl gynnygiadau a osodwyd
ger eu bron. Diwydrwydd, gwybodaeth, a sel y Saint, s\dd a'r

gynnydd parhaus; cariad yn lliosogi ynddynt fwy- fwy, ymr<«a<l

awyddus y Llywyddion a'r swyddogion er lledaenu egwyddorion.
bywyd tragywyddol sydd yn gryfauh gryfacb. bob dydd. Cyiumer-
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adwyaeth Duw o*n yiLdrechiadau diflino-, » eglurir yn hgwahalH
<ol ddoniau yr Ysbnyd Glan ogyfrenir i'r Saint.

Y cynllun a osodnyd ger brou yn y cvngorau perthynol iV
Gynnadledd a ddvgir i ueithiediad manwl gaii sn-vddogion y
eangenau, sef yw hyny.'iystiolaethu i/n bersonv'l imigol i bob dyn d
dynes yn mhob bidiliyn, Ty, Pentref, Tref, gwlad, -a goiwlad, trwy
hyd a lied uylch v Gynnadledd lion, o Gaerfyrddin 1 Gaslwchwr,
ac o Cidwch i gefn Arthau, Ys'tradffin, yn ngbydiad Brycheiniog
a Charedigion. Dosianwyd y cvkho«dd perthynol i'r eangenau,
a pheuodwyd y gwahahol -swyddogion i dytstiolaethn a dosparthu
llyfrau, traeMiodau &c, yn yr hull gylclioedd hyn. A'r gwaith
rhagddo yn gyflym— a theirnlir Ysbr'yd Duw yn ftvy pwerus o
herwydd hyn ddydd ar ol dydd. Y cynhaiiaf yn ddiau sy'n fawr,
ar gweithuyr yma yn anatnl, atlolygwn arnoch anfon gweilhwyr
i'n cjuaorthwvo. Gall ugeitiiau gael gwaith da yn Mhout.y bereJB,
i ennill o tua deunaw Swill i bunt yr wythnos, o herwydd fod yr
ben waith fu yn aros am flynyddau. a'r gychwyn o newydd.
Hefyd gellir cael lie a gwaith i anirai yn Nghwmatnan—Cawsom
addysgiadau a phregelhau adeiladol ia\vn yn ystod y Gyroroanfa.
Gosodasant fywyd newydd yn mhawb o'r Saint, a phenderfyniad
mwy nerthol ynddynt i gyfla»ni ewyllys Duw; penderl'ynir* gen-
ytu oil i fod ynrbydd a glau oddiwrth waed pob enaid byw irwy
y Gynnadledd hon eleni. Yn uerth Duw> a than ddylanwad ei
Ysbryd Ef gwnawn hyn, achanwn " Am Seion fy ughan yn felua
a fydd," gyda dyinuniad i fod yno yn fuan.

Y Cynnrychioliad sydd fel" y canlyn :— Cang. 10. Hrad. 57,
Off. 15, Ath 7, Dia. 13, Yin. 32, Ysg '4, Bed. 17. Cyfanrif 306.
Gobeithiwn oddiar sail dda y cawn fedyddio lluaus yn fuan,
Penderfynir gwneyd yr oil a allnn i gynnorthwyo y rbai a anfoii-
ir allan i bregetbu trwy wahanol siroedd Cytarti. Yr ydym fel

arferol, yn caru pawb, ac yn gwneuthurein gorttu i lesoli pawb, yn.
enwedigy Saint. Yr eiddoch yn ddidwyll, DtWi Elfed.

Dehbyniadau am Lyfrao o Err:ll 25 RYi> Mai 6.-^

Dyffryn Conwy a M6n, £1; Dwyr. Morgamvg, £l.

CYNNWVSIAD.
T u n.

IV hatn y cerir y Gwiiionedd „,, „ii.;!iiiu,. 26l
Sacbad Dyn mud a b> ddar »i..*i»niu.. 264
Y Genadaetb y<l Ynysoedd Sandu ich .... ...... 260
Coiygyddlaetb— fesfiWys Ddttw— Hane.-ioii Cftrtrefol— Cynnadledri Llan-

elli—Newyddion Tramor— Switzerland— Peiuyu Gobailb Da—
Llywjddion Cynnadleddun—Tiiiad yi Ymr'ndwyr C>inici» yn St-

I mi is , » 200
Hylliyr at a Llywydd D. Jones 17i
Y Muriuoniaid 11

A

Cywnianl'a Llauelli c I* '274

MERTHYR TYDFIL:
»SO«4tHttO A CHTUOELIIH'VD CAN O. JUNES, U, CiSTLB . ! B i.9t •



UDGORN SEION,

Rhif. 18,] MAI 13, 1854. [Cyf. VII.

Y GAlR DOETHINEB.

<GAN Y LLYWYDD S. W. RICHARDS.

(Allan o'r *' Star")

" Felly cnwftftau hefyd, gwed'i i ehui wneuthur y cwbl oil ag a orchym-
ynwyd i chwi, dywedwcb, Gweision anfnddiol ydym : oblegid yr hyn a

ddylasem ei wneuthur, a wnaetbom "—Luc xvn 10.

Mae y dywediad uchod o eiddo Mab Duw yn sylfaenedig a'r

egwyddor ag sydd a chyssylltiad a'r holl Saint yn gyffredinol.

Cyfeiria mor briodol a grymus at Saint a gweision Duw yn y
dydd hwn ag y gwnelai pan ei llafarwyd ganddo wrth ei ddys-

gyblion yn y dyddiau cyntefig. Yti awr ni chredwn fod neb

gwir Saint ar na ewylliasant gael eu gwaredu oddiwrth y gosp-

edigaeth a'r hon y oospir y gweision anluddiol, canys hwy a

fwrir allan o bresennoldeb Duw i'r tywyllwcn eithaf, lie y bydd

wylofain a rhincian dannedd, ac a dderbyniant eu taledigaeth

gyda y cwn, y swyngyfareddwyr a'r putteinwyr. Gwir y dy-

muna pob un a iawn ystyria gyfiawnder Duw, ddianc rhag

tynged mor arswydol. Os geilw yr Arglwydd y rhai hyny a

ufyddhant i'w orcbymynion, yn weision anfiiddiol, cynnygia

ymholiad pwysig i'r meddwl—Beth a wnawn ot er bod yn

weision buddiol. Nid ymddengys bod ond un atebiad i'r ym-

holiad hwn, a hyny yw, gwneyd rhyw bethau Mbkvto a or-

«hymynir i ni.

"Eithr," ebe un, " pa beth a alia? wneuthur, a fyddai fodd-

&ao4 yngolwg Duw, ar na orchymynif i mi ei wneuilrtir?*

18 |>ris If*,



Atebwn, Cadwch y gair Doethineb. IV dyben hyn ei rhoddwydf;.

nid drwy orchymyn na gorfodaeth, eithr drwy ddadguddiad, ac

yn egluro ewyllys Duw. Honna fod wedi ei roddi " yn eg-

wyddor gydag addewid." Yr egwyddor gyfeiriedig yw beth a

ddylai y Saint ddeall, a dyma yw—A ufyddha y Saint i

ewyllys Duw, pan ei heglurir iddynt drwy ddadguddiad, heb

gael eu gorchymyn, neu oni wnant hwy ddim o.id yr hyn y
gorfoda ofn cosp cyfraith dorredig hwy i'w wneyd? Khaid i

bob Saint gael eu profi ar yr egwyddor hon, a
r
r Gair Doethineb

yw y maen prawf.

Dywedodd yr Arglwydd, mewn dadguddiad diweddar drwy

Joseph Smith, mai gwas diog ac analluog i sefyll y cyfrifir yr

hwn a arosa i gael ei orchymyn cyn y gwna. Cyduna hyn

yn hollol a'r dyfyniad uchod o eiddo yr Iesu, a dengys yr

anghenrheidrwydd anhebgorol o ufyddhau i gynghor yr Ar-

glwydd drwy Ei weision mor ewyllysgar ac mor hyderus am
wobr ag yr ufyddhai i unrhyw gyfraith adnabyddus. Ufydd-

hai y Saint hyny sydd a'u bwriad yn gywir ar wneuthur

ewyllye Duw. mor ewyllysgar ped amlygid ei feddwl iddynt

drwy air doethineb a phe deuai atynt drwy orchymyn, neu

mewn ffurf o gyfraith orfodol yn ei gofynionv

Pan y dyry yr Arglwydd ei gyfraith i'w bobl, anghenrhaid

iddynt ufyddhau i'r gyfraith bono neu oddef y canlyniad.

Ufyddhai llawer end odid, i'r gyfraith er mwyn arbed y gosp

am anufydd-dod, yn hytrach nae o herwydd unrhyw leshad

neu fendith a ddeilliau o herwydd eu hufydd-dod. Amcana yr

Arglwydd ddadfeilio yr egwyddor hon o galonau y Saint. Ni

hoffa y fath uiVdd-dod a hyny, gwasanaeth anffyddlon ac

anghsxedig was ydyw, aca gaiff ei deilwng wobr.

Tybiwn ddau was yngwasanaeth yr un meistr daearol, y rhai

a dalir yn gyfartal i'w gilydd am eu gwasanaeth yn ol amser ei

gwasauaethiad. Pan y dirwin amser eu cyfiogiad i ben a hwy
wedi derbyn eu cyficgau, nid yw y meistr yn teimlo dan

rwymau iddynt, canys ni ycliwanegasant ei eiddo, ond cawsant

dal am eu gwasanaeth. Eithr pe buasai un o'r gweision hyny

yn ofalus dros feddianau ei feistr, gan ymchwilio- am bob cyfle

i wneuthur mwy nac a orchymmynwyd, efe a ymhyfrydai yn

y gwas buddiol hwnw ac ai cynnysgaeddai a gwerthfawroccach

anrhegion ysgatfydd, nac oedd gwe'th ei gyflog am wneyd a o'r
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chymmymvyd iddp, os pa chadvrai ef yn ei dy gydag ef mwy-
ach. Efelly yn gywir y mae Duw, yr Hwn, nid yn unig a

ddyry orchymvnion i'w veision, eithr a amlyga Ei ewyllys

mewn amrywiol ffyrdd er profi a ydynt yn ofalus am lesiant ei

waitli ai eiddo yn mliob peth, ac os achubant bob cyfleustra i

wneuthur daioni fel y gogonedder Duvv. I'r eyftyw, cyfrana y
goreuon oi fendithion yn ddifesur. Ni fwrir y cyfryw ymaith
byth, eithr yr hwn yn unig a ufyddhai i'r gorchymyn—neb ond
gwneyd ei ddyledsivydd, a deilynga Ei anghymmeradvvyaeth a

gwobr gwas anffyddlon
;
yr addewid gyssylltiedig a chadw y

Gair Doethineb sydd fawr iawn, a'r neb na sicrha y fendith

hono drwy gudw y Ga;r Doetliineb ni theilynga ffafr neillduol

Duw, yn hytrach na'r cyffredinolrwydd o ddynolry w.

(Pic boihou)

OYNGHOR CYNNADLEDDOL YN MERTHYR.

Crynodeb or hyn a wnaed ynNyhynghor y Gynnadledd.

Dydd Llun, Mawrth 27,—Cynnaliwyd Cynghor, i'r dyben o

ymdrafod a gorcbwylion na alhvyd eu cwblhau yn y Gymman-
j'a. Wedi' can a, gweddiwyd yn gyhoeddus gan yr Henuriad

Thomas Jones, Caerfyrddin, a chanwyd tracbefn gan v Cor.

V Llywydd Jeremy,— a roddodd amryw gynghorion buddio],

annngodd y swyddogion i arf'er tynerwch a challineb <vrth bregethu

yr Efengyl; am iddynt amlygu awydd achub, trwy ymdrechu

rowy at ddangos rhagonddeb yr hyD a wyddant ei fod yn wirion-

edd, nag at ddangos drwg y crefyddau ereill, oblegid y duedd gref

sy mewn dyn i ddigio yn herwydd ymosod ar ei opiniynau, er y
medrir eu profi yn gyfeiliornus ; Cod cyfarwyddo teithiwr i'r

ffonid iawn, yn cynnwys nad iann unrhyw ffordd arall. Cym-
hellodd hwy i dystiolaethu am y bendithion a fwynheir genym,

gan berswadio y gwrandawwyr i ddyl'od a mwynhau yr unrhyw

fendithion.

Y Liywydd Jones.- Wedi ymborthi ar y danteithion a gawsoch

ddoe, mewn eyrlawnder, gobeitbiaf fod awydd ynoch, heddyw

hefyd, am ychwaneg. Credaf y ceir yma ychydig friwfwyd i

chwi, ac yr ymborthwch cbwithau, gan beidio a gnastraffu, ar j
gweddill a adawyd, sef, ar y briwsion sy genym. Y maent yn

*icr o fod yn dda, o herwydd mai o ganol y dorth y daw briwsioDj
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sef, o'r man goreu ynddi. Rhoddaswn amryiv o'r bmvsion hyn *

Lywyddion y Cangenau, pe y buassnt vma ? sir 'cael; eithr yrtt-

ddengys iddynt ddiystyru y briwsion a gasglasnm, fieb gofio y

perthynant i'r dortli, ac (is pe hebddynt, y buasa? ein torth i gy3

yn grestenog, gydag ognf gafnog yn el chanol.

Y mae pob addvsg dda yn llesol \'w derbyn, ac hyderaf y ceir

ynom awydd a diwydrwydd i gyflawni gwaiib Dun, am y gwehvo

yr anghen o byny. Nid oes un petb yn llonydd, ond naill at yn

ymgyssylltu, yn yrogorfTon, yn ymfywiogi, yn ymgynnyddo, ac

vn eppilio, neu ynte yn yraddat'gvssylltu, yn ymddadansoddi, yn

ymfarweddio, yn yinleiliau, ac yn peidio a dwyn hili.ogaelh y

mae pob peth, fel y erybwyllais o'r blaen, os edrychir ar y byd,

clywir trwst a gwelir galanastra rhyfeloedd ecnryslon, daeargryn-

fau dychrynllyd, plaau manvol, a heinrtian dinystriol yn ei gyn«

hvrfu trwyddo; a chanfyddir dynion yn ewyllysgaryddion rbyfel-

gar i roddi eu bonain, yn ymladdwyr brwydrau eu bieninoedd, ac

i aberthu eu bywydau i lawr, os bydd aclios, er mwyn diogelwcb.

eu gwlad ac anrhvdedd eu coron ; ond, os edrycbir ar yr eglwys,

ceir gormod tawehvch, a'r swyddogion fel yn s'io ea gilydd i

bepian a chysgut Pe y taranem air Dt»\v i'r hyd, megys ag y

dylem, byddai yn rbaid i'r byd a'l drwst ymddystewi. gan wran-

daw ar ei air nerthol El", yna, gallem ddywedyd, fel yr hen

brophwyd gvnt, " Llefarodd yr Arghwdd o'r nefoedd, gwrandaw-

wed y ddaear ;'' ond eyn y ceir hyn, rbaid ydyw cael yr Eglwys i

wrandaw yn gyntaf; ac O! na allvrn gael gan bawb wracdaw

arnaf. Pe bai genyf lais fel taran, bloeddiwn hyd nes y clywas

pawb fy lief, ac yr ymddeft'ioent o'u cy-sgadrwydd, er hyny, nid

felly v mae} ond yr ydwyf yn ymdrechu yr oil a allwyf yn y

cvlch y gwelwch fi ynddo ; a'li dyledswydd ni oil ywchwilio am

le i wnevd daioni, gan ymdebygu i'n Tad, yr hwn sydd yn chwi-

lio am le i drugarhau. Yr » vf yn penderfynu na pheidiaf ag ym-

drechu cyffroi fy mrodyr, byd nes crygu o'ai llais, fel nad alio

lefaru, ac hyd nes gwywo fv inraicb, fel nad alio ysgrifenu! Pa

ham hvnv I O herwydd y gn-elaf dfikrystr y cleddyf yn dyfod,

a tbrigolion y byd mwn eyfyngder, yn edryeh am waredigaeth o-

rywle ; dvna pa h.itn yr w.yf yn penderfynu cael gan wyliedydd-

ion muriau Seion goelio yr hyn a ddy«edwyf. Byf'ryd iawn yw

genvf vr hyn a wnatd, yn yr ainser sydd wedi myned heibia;

llawen wyf i'r Arglwydd djjodi yngbalonau fy mrodyr i wnevd
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\T hyn a wnaethant; ac ystyriaf iddynt ei wneyd fel pe wedi

gwneyd llawer troswyf fi- Gofid calon yw genyf weled neb yn

«sgeuluso eneidiau dynion trwy beidio a throi yn eu cylchoedd.

Dymunwn i Ysbrvd y g«irionedd argraffu _vr hyn a lafarwyd

ueilhiwr, am y peth yma. yn ddwfn ar feddyliau y rhai oil ag

oeddynt yn clywed, i'w dwyn i iawn ystyried sefyllfa y byd a'u

dyledswyddau eu hunain, hyd nes eu eylfroi at wneyd daioni

yn eu ilydd a'u tyniiuor, ac iddynt fyned allan fel gwyliedyddion

Israel i rybuddio y bobl, i bregellm yr Efengyl i ddynion, ac i

enuill eneidiau at Dduw.

Pe buaswn wr yn perchen cyfoeth daear, dywedaswn wrtb y

brodyr dytna i chwi avian at gynnal eich teuluoedd, neu dyraa i

chwi fwyd o'm Masgnachdy, ewch allan a p'aregethwch yr Ef-

«ogyl i'r byd,; a phe felly y buasai gyda mi, cawseeh weled dyn-

ion yn carlamu allan gyda eu g«isg<ield duon a'u gwddf gadach-

au gwynion,pe gwell y rhai hyny i f \ ned allan a phregethu trwy

y wlad yn rhwydd! Siarad ffol ydyw hyu onide ? Pa ham y
soniaf ana fodd i gyfranu ymborth, gwisgoedd, ac arian ? Onid

ein Tad ni a biai y ddaear a'i chyfle wnder, y byd ac a breswylia

ynddo? Onid ydych yn frodyr i Tesu Grist, ac yn etifeddion

pob peth r Onid j*w ei air yn eiriol trosoch ? Onid ein Tad yw
Pen Dancer y bydoedd ? Onid ein Brawd hynaf yw y prif

geidwad arian? Onid oesgenym dalebau a roddodd Efe i ni i'w

cyfnewid am arian a phob peih ? Ond, pa fodd ei gwelir yn fyn.

ych ? Gwelir plant y Bancer weithhm \n cerdded yr heolydd yn

llymion eu dillad, yn weigion eu eyila, ac yn ofni na allant gael

digou q anghenrheidiau bywyd, a'r talebau o'r Banc yn eu dwy-

law, a'r Brawd hynaf yn y Banc gerllaw iddynt, a'r Bancer

raawr yn bar«'d i gyfranu pa hethuu by nag a ofvnont yn enw ei

1'ab EC; ond, hwuhau \n rhv f.nflydd'iog i fyned a gofynj

iFelly v mae gyda rhai o honoch chwi, tiodyr, gwyddoch byny I

Ai ni allwn gael ychydig ychwaneif o ffydd am yr arian yna ?

*' Canys heb Hydd, anrohosibl yw rliyngu bodd Duw.'' Ffydd

sydd yn eisiau arnoni ; ac ond ei chael ni bydd a ofnwn wedi

byny.

Gwyddwn pan yr ymunai» a'r Saint, y collwn sefyllfa dda yn

y byd; eithr gwelais mai gwell colli arian daear na cholli enaid

.

mai gwell colli mwyniant y bywyd hivn na cholli dedwyddweh y
bywyd tragywyddol. Croeslujejiajs fy nheimjadau yn bytracfe



282 tobGoRN sfcios.

na gwneyd yn ol fy myinpwy fy hunan. Gwnaethym gyfammod

a'r nefoedd y gwnawn waith Duw, ac ar yr un prvd, ganaeih y
nefoedd gyfaramod a minnau yr edrychai tros fy nheulu, y rhai

uad ydynt hyd yn hyu wedi goddef eisiau. Gwariais, er y pryd

hyny, gaunoedd o bunnau, ac nid wyf heb ddim hyd yaia 5

gwariais yr arian a gefais, at actios Don, a gofaiodd yntati am ty

achos inuau; a pho mwvaf a wariwn, cy foethncar.h yr aethym o

hyd; ac yn fy mynr nis gallaf fi a mybed yn dlawd! Ym-
ddangoswyf fel un a fyddai ddibiis a di..f»l am ei deulu, eitlir

nid wyf golledwr drwy hyny, o herwydd y mae fy Meistr yn

gofalu am danynt ; a phe yr esgeuhiswn ei orcnwyl Ef, a

gwneuthur ly ngorchwylion personol, gwnelai yntau ei nrehwyl

ei Hun hefyd, a gadawai fy u:i i ar ol !

Tra y gwehvyf fy hunan yn evnnyddu yn lie lleihau, daw i'm

cof yr hen gyfamuiod a vvnaethym pan ar ddyi'roedd y Missisip-

pi,cofiodd yr Arglwydd am danaf, danfono id Ef ddynion ag arian

i mi, cyn y bod arnaf eu heisiau braidd? Nid oes yn Nghymru

rai a allant ddywedyd i mi fynu oddiiirnynt un ddiuiai ar

gam; nid oes galwad arnaf i'w gofyn, oblegid gwybyddus yw i

mi fod Duw yn cvfranu digon o angheiirbeidiau at ei waith, ac

yn dylanwadu a'r galonau ererll i gyfranu.

Ai tybied a wneir frodyr, nad oes rhai o honoch chwithau yn

gvfryw a allant wneyd cvfammod o'r falh yna gyda D'hW, gan

roddt eich liunain iddo, agadael kldo Ef ofalu am eich gnrchwyl-

ion? 0! y fath deiroladau drwg yn gormod rhag ofalam aiian erbyn

eforv ! Ond y mae Duw yn prof) ei blant mewn amrywiol sefyll-

faoedd, a eheir yma frodyr a gawsant brofiad noawr, er hyny, ni

adawodd ef un o'i wersron etioed ar ol, gyhyd ag y eyflawnant

hwy ei orchwyl Ef. Deuodd ami un ii wyr yr arian atnf i ofyn

eynghor, ebe h'wynt, a dynedent, •• Frawd Jones, gwaith tlawd

hynod sydd yn y man y danfonasoch ni iddo i bregethu ncu i

Ivwyddu, pa beth a feddyliech chwi pe yr elfin i'r lie hyn, neu i

le arall, y galleio enniil dwybunt yn ychwaneg y mis?" Dyna
ofyn eynghor onide ? Yn lie addoli eu Duw, gwell ganddynt

fyned ag addoli i'r hen docyns !

Yr oedd pregethwr p?ithynol i'r Wesle*vajd yn ymnd'ael'a lie

yn yr America, i fyned a phrege'thu mewn lie afall.agy c-awsai yn-

ddo oddeutu cant Dolar yn ychwaneg nag aroddid iddo yn hwnw,

ac wrth bregethu ei " Ffarwd Sermon" a chwyna ei fawr oiid ytn
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^herwydd gorfod gadael pobl ei ofal, dywedai na allasai dim ei

•ddenu yraaith oni bai fod yr Arglwydd yn galw arno. Yr Ar-

glwydd oedd yn ei alw oddiyno, ebe efe ei hnn. Ond ben Negro,

a'i enw George, addywedai wrtho,na, na,1\lassa,y can Dolar sydd

yn galw.'' Pan y delo brodyr a gol'vn cynghor genyf, i fyned i'r

lie y ceir mwyaf o docyns% wnant i mi fedd-wl am yr hen Negro

George.

Dichon, wrth fv nghlywed yn dywedyd pethau fel hyn, y

"tybiwch mai gweision i mi ydycfa ; nid felly, eithr teimlaf fawr

awydd yn y gwaitk santaidd, ac yr wyf yn adrodd y pethau byn

i'r dyben o
1
ch ryffroi a'cb cael i ganfod mai eich dyledswydd yw

teitnlo yr un sel a minnau yn y gwaith, a dweyd yr un geiriau a

tninnau wrth ereill, a rhoddi o honoch eich bryd, nid i'm gwasan-

aetbu i,ond gwasanaethu Duiv.

Os oes rhai o honoch am fod yn fwy nag ereill, bydded mwy o

weithredoedd da ynocb i brofi hysnj. Y ganwyll a rydd fwyaf «

oleuni yw y ganwyll oreu. Goleuni y byd ydych chwi, goleuwch

hwynt; a'r liwn a'u goleuo fwyaf yw y ganwyll ddvsgleiriaf.

Nid y Saint yn unig, yn eu cyfarfodydd, 6ydd i'w goleuo ; ond y
mae eich eisiau i Volunteerio, a myned allan i filwrio trosdeyrnas

Dduw. LUioedd o ddynion ein galad a ymroddaint gan fyned

i ryfel ac ymladd a dynion gwlad arall am banner llonaid bola o

fwyd, mewn peryglon lawer, ac aberthant eu bywydau os gelwir am

hyny, dros deyrnasoedd darfodedig y byd. Yr oedd yma un

•y neithiwra gynhyrfwyd gan ymarwor tanllyd a arllwyswyd arno.

a tbeimlai yn awyddus am Volunteerio a myned allan dros Dduw,

a cbynnygiodd ei bun i bregethu trwy y wlad ; ond neidiodd

gwraig ieuanc i fyny, a'i dwrn i'w dJanedd, a mynai ei gadw

rhag ei Cod yn ddefnyddiol i mi, nag y-n fuddiol i'r Arglwydd.

Nid myned i ryfcl at goHi bywyd a geisir genych, eithr i eti-

-feddu hywyd tragywyddol, i gael dyrcharfiad i fod yn freninoedd

ac yn Offeiriaid i Dduw, i feddianmi gorseddau, a theyrnasu yn

sjheyvnas Dduw. Frodyr, a gaiff meddwon y byd ragori arnoch

tnewn. ffyddlondeb trwy wirfoddoli i ddyoddef caled' a thrin-

iaethau chwemon, mewn eisiau bwyd, gan fyu«d a lladd eu cyd-

ddynion, a cholli, rai miloedd o honynt, eu bywydau eu hunain,

trwy frwydro tros deyrnas i ddarfod? A gaiff rhai di grefydd

ragori arnom ni, Henuriaid Israel, o berwydd anmhnrodrwydd

fnomi fyiied yn wirfoddol ac athub eneidiau dynion, a niwyn-
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hau Ysbryd Duw, ac ennill anrhydedd a gogon.iaM I'll, hunain faa
Dduw ? Mae y diafol yn traws lywodraethu. planed ein Har-
glwydd ni a'i Grist Ef, ac y raae ef yn crynhoi] ei; boll: fyddinoedd

o bob man, hyd y nod o ganol carcbarau uffern,, i :
ollnng ei holl

filwyr yn erbyn gweision y Goruchaf. Geilw. ein
( Harglwydd

ninnauara Volunteers, ac enfyn oi swyddogk>n
; allan, am y bod

brwydr i, gymmeryd lie, a'u harweinydd medrus yw yr Hen
Ddibenvdd, ac y uaae Ef yn deall boll, ujefnjadau, rhestrau, a

chynlluniadau gwyddoriaeth (science-) rbyfel y prif elyn; Efe-

yw y BlBenor buddugoliaethus, ac y mae E/e yn foddlon rboddi

doethineb o'r un rhyw a'i eiddo ei Hun i ehwi, a dan fan allan yr

hwn a'i derbvnio ar hydgogledd Cymru i ladd y miloedd pechod-

au, ac i achuby miloedd pecbaduri aid sv yno>, i gadwedigaetb. Nid

o ;s colli bywyd gwts. Duw i fod yn y rbyfel hwn, pe y cwympid a,

ma'n', buddugoliaeth a fyddai hyny, a gollo, ei einioes a'i caiff hi,

a chynnygir cyfleustra yn asvr. i bob. op, o'r brodyr fyned ac

ennill buddugoliaeth, a gogoniact, ac anfarwoldeb iddo ei hue

mewn dedwyddwch tragywyddol,-^Pivy
i

a aifff Pwy ?

UDGOEN SEION,
NEK

DYDD SADWRN, MAI 13, 1854.

Cvnnyi>dia,nt GWAiTU Duw,—yw hoff destun ein Hddgork
yn barhaus;—oni addawsom mai felly y byddai? ac etto, cyn-

nyddiant teyrnas Dduw a fydd ein can. Da, nad nyni yn unig a

deimla awydd am Iwyddiant y gwaith hwn, eithr y fod awydd
eyffredinol ac ymadnewyddiad, nid yn Nghymru yn unig, ond

drwy y b}'d ; niae y Saint ffordd hyn fel pe yn credu fod yr

Arglwydd o ddifrif pan yn eu rhybuddio o'r pliiau, a'r heintiau,

y rhyfeloedd a'r holl ddinystr sydd ar ddyfod ar warthaf yr

anwir fyd. Mae araryw o'r brodyr ffyddlon yn ymofyn pa

beth a fyn yr Arglwydd iddynt wneuthur er achubiaeth eu,

cyd-ddynion, dan ddwys ystyriaeth o'r fiaith y gofynir cyfrifoK

deb am ein hymddygiad atynt.
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Mae ein Hybarch Lywydd S. W. Richards hefyd yn teimlo

dyddordeb y gwaith hwn yn fawr, ac yn dangos awydd am ei

gynnyddiant, deilwng oefelychiad, fel y deallir wrth yr annog-

aethau taerion a ganlyn o'i eiddo yn y Star.—" Tywalltodd yr

Hollalluog ei Ysbryd yn ei weithrediadau yn rymus ryfeddol

yn y cyn oesoedd. Efe a addawa ei arllwys yn helaethach a

mwy rhyfeddol etto yn y dyddiau diweddaf. Drwy brofiadau

ot mynedol dealla y Saint ei fod Ef yn bendithio ei blant a

doniau ei Ysbryd ac a chysuron yr iachawdwriaeth, a deallwn

drwy lythyrau mynych oddiwrth Fugeiliaid a Llywyddion

Oynnadleddau fod y bendithion hyn ar eu cynnydd yn mhlith

y Saint Prydeinig. Ac y mae ein Tad nefol yn barotach i

gyfranu yn fwy-fwy o nerthol weithrediadau ei Ysbryd nag y
mae y Saint yn gyffredinol yn awyddus i'w derbyn.

i! Gan raai felly y mae, beth a luddias y gwaith yn Mhrydains

j fyned yn mlaen gyda sel a chyflymdra deuplyg? Paham na

orphwysa Ysbryd Duw yn nerthol ar hoi! gangenau ei eglwys

yn ein gwlad? Paham na chyffroir Ysbryd ymofyngar yn

mhlith y bobl, ynghyd ag awydd am ddeall gwirioneddau

pwysig y genadwri olaf hon, yn mhlith miloedd o- feibion a

merched Brydain? Paham na thra ragora y flwyddyn 1854-

mewn tywalltiadau helaethach o Ysbryd Duw ac mewn cyn-

henaf digyffelyb i achub eneidiau? Nid oes rwystr nac achos

paham oddieithr anffyddlondeb y Saint. Os 3
rmostynga y

Saint Prydeinig eu hunaia oil o unfryd calon ger bron yr Ar-

glwydd, mewn edifeirwch am eu beiau, gan ddwblu eu diwyd-

rwydd a'u ffyddlondeb, a gweddio yn daer arno Ef i dywallt o'i

Ysbryd Glan yn helaeth arnynt hwy ac ar bobl Brydain,,

credwn y tywalltai fendithion i wared na byddai lie i'w derbyn

—llanwid plant Duw a ei Ysbryd, hyd nes y byddai ei nerthol

weithrediadau yn amlwg i bawb, a miloedd o eneidiau gonest a

gofleidient y gwirionedd, er llawenydd i'r Saint a syndod i'r byd.

Etto gofynwn, beth a rwvstra y fath gynnyddiant ar y
gwaith? Ymddengys pob peth yn bleidiol. Mae y Saint wedi

pynnyddu mewn doethineb. agorwyd maesydd newydd i'w

myfyrdodau lie y gall eu meddyliau yn gyfreithlon ymgrwydro,,

cyflawn weinyddiadau cyfraith Duw a'r gyfiawnion ac ar ang-

byfiawnion a bortreadwyd ger bron eu llygaid. Mae barnedig-

aethau Duw a'r led drwy y byd, Difrodaeth rhyfel a haint a
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gyd-dystiolaethant mai gwir yw cenadwri yr Henuriaid, ac "nid

yn hollol ddieffaith ychwaith. Hyd y nod yr athrawiaethau

diweddaraf a laawasanty Saint a gobaith a llawenydd, a'r byd a

gelyniaeth acarswyd adnewyddol, ac agyd-brofiryn wirionedd-

ol drwy y clvwyldroadau sydd i oddiweddyd cenhedloedd y byd.

Gryruus- wyr a syrthiant yn y rhyfel, ie, blodau dynoliaeth a

aberthir yn ymborth i ryfel a haint. Yn eglurach, gwel y
byd yr anghenrheidrwydd o ymfudo i Seion nid yn unig er

dianc rhag dinystrau y byd, eithr, hefyd ymddengys doethineb

ac ardderchawgrwydd egwyddorion sylfaenol y " nefol

deuluoedd" yn gyferbyniol i dorriad ymaith gryfder y genedl

gan y cleddyf a'r pla, pan, y gonest galon a ymlawenha yn y
gobaith a osodir o'i flaen yn yr Efengyl. Profodd llawer o

feibion Brydain yn ddiweddar, drwj' ffeithiau galarus, eu han-

nbeilyngdod i fwynhau, neu eu drygioni yn troseddu y parch

a'r nodded a deilynga creaduriaid glanaf ein rhyw— yn awr
gelwir y meibion hyny i wynebu y gwaedlyd faes rbyfelawg, a

llawer o honynt ni ddychwelant.

A ni yn gweled fod yr holl bethau hyn yn gyd-weithredol er

lledaenu gwaith yr Arglwydd yn Mrydain, oui ddylai yr holl

Saint deimlo eu hunain dan rwyraau i rolio olwynion y deyrnas

yn mlaen, a choroid eu diwydrwydd a bendithion y nefoedd?

Gadewch i ni weled oni wneir rhywbeth yn y flwyddon hon er

lledaeniad y gwirionedd--rhyw beth a lanwa galonau yr holl

Saint drwy y byd a llawenydd a mawl i'r Hwn Yiavyf, mawr.

Ni ddylid anghofio fod bendithion yr Arglwydd yn cael eu cyf-

lwyno mewn cyfartalwch cywir i ffyddlondeb y derbynydd.

•Dealled y Saint ynte, fod yn eu dwyiaw eu hunain agoriadau

<?u bendithion.

Y cyfryw yw annogaethau ein Llywyddion, Frodyr! Yn
mlaen ynmlaen i frwydr, i fuddijgoKaeth, picy a ddaw ? Nid

pwy a aiff, eithr, o fluen ein byddin ddewr, er yn fechan,

gwaeddwn Pwv a dda-vv ? Deued un, deued oil a fedda ofn

Duw neu barch i ddyn—ufydd-dod i'r naill neu gariad at y Hall,

a'r neb a ewyilysio godi ei gleddyf daufiniog yn erbyn creulon-

ach teyrnfradwr a gwaeth gelyn na Nicholas ei hun, yn awr

yw'r cyfle, doed i'r alwad,—Duw o'i blaid yn darian a fydd.

N£widiad y Llvwyddiaeth Feydkinig.— Hysbysir ni
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gan ein parchus Lywydd S. W. Richards, fod y Brif Lywydd-

iaeth, ar ei ryddhau ef o'r cylch presennol, a gosod ei frawd,

sef yr adnabyddus a'r anrhydeddus Franklin D. Richards o

" Gworwm y deuddeg" i'w olynu, yr hwn sydd ar ei ffordd

yma yn awr. Rhwydd hynt iddo, croesaw mead ein calon, \\r

doetli, enau dros Dduw, a niawr ai'ddeliad fo a'r ei lafur. Lla-

wenycha ein darllenwj-r hefyd, yn y gobaith o gydweithrediad

y net' etto, a'r Lywyddiaeth newydd, megys ag ein bendithiwyd

yn helaeth wrth nfyddhau i'w gynghorion yn y blynyddoedd y
bu yma yn Llywyddu, sef yn 1850— 1. Rhwydd hynt a mawr
iwyddiant i'n hybarch a'n cariadns Lywydd ymadawedig pan

yr elo, awelon y nef o'i blaid a fo, a mawr groesaw i fynwesau

Seion gu, a theulu gorfoleddus—Dnw eu dadau, am ei dda, a'i

had-dalo fel na all arall, a'i deilwng ben a goroner a ffrwyth ei

lafur mawr yn yr amser priod, yw awydd ei gyd- was hiraethog-

Yr Ymfudiad Ewropaidd eeeni.—O'r 22ain o Ionawr hyd

24ain o Ebrill, hwyliodd naw o longau mawrion o borthladd

Llynlleifiaid yn llwythog o Saint yn ymfudo tua Seion, pa rai

a arolygwyd gan ein teilwng Lywydd S. W. Richards yn eu

holl ddarpariadau cyehwynol. O'r cyfanrif o 'i702 yr oedd 58

o'r Genadiaeth Swiss a'r Italian, 678 o'r genadiaeth Ellmynaidd,

ac oddeutu 300 o Gymru. Anfonwyd am 216 o'r Dyffryn gan

eu perthynasau, ac aeth 8:,7 ereill drwy gynnorthwy y Gym-
deithas Ymfudol Barhaus. Costiodd yr ymfudiad hwn o

£40.000 i £50,000. Ac wedi gorphen y mawr waith oil, sylwa

y Llywydd— " Gyda mawr bleser y sylwasom ar y teimladau

daionus, y cariad, inideb. a'r trefnusrwydd a ddynodai gym-

meriad y Saint ymfudol yn y tymmor mynedol, a'r hyn a en-

nillodd ganmoliaetli fawr gan fyd llygad-graff. Tra y parha y
fath frawdgarwch bydd yr Arglwydd yn eu plith, i'w diogelu

rhag pob niwed, ac i'w cynnysgaethu ag amynedd i barhau yn
ffyddlon hyd ddiwedd en taith."

Y Gymdeithas Ymfudol Barhaus.— Caniataeri ni yr hyf-

dra presennol i alw sylw y Saint yn fwy neillduol at y Gym^
deithas ddaionushon yn ychwanegol; canys, y mae yn deilwng

o gefnogaeth. Uyderwn yr ymgalonoga y Saint at y gorchwyl

pan edrychant dros yr hanes uchod, a gweled beth a wnaeth
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hon eisoes. Yn gyferbyniol i'w hiraeth am Seion y llawenhant

am y ffordd o waredigaeth,—a phwy na ddywed nad dyma hi

—lion yw'r fam a gipia ei phlant ffyddlon yn ei chol i'w car-

tref ddymunol.

Yn y fiwyddyn 1852 ymfurlodd 250 drWy'r Gymdeithas hon.

Yn 1853, cynnorthwyodd 403, ac erbyn eleni gweler y cyn-

nyddiant mawreddog i 1073, y mwyafrif o ba rai oeddynt heb

obaith, amgen, o waredigaeth o Babilon yn awr, os byth. Yma
gweler eu bod hi wedi mwy na dyblu bob blwyddyn, a phan

ystyrier hefyd, fod y rhai a aethant eleni wedi ymrwyrno i

gyfranu i'r Gymdeithas, hsblaw eu cludiad, y swm o yn agos i

£2000 i'w taiu wedi y cyrhaeddont draw, pa rai, fel yn eu holl

dreigliadau ereill a gynnyddant yn holl gylchdroadau y Gym-
deithas hon: yn yr ystyriaethau liyn oil ymlawenhaed y Saint

fod amser eu hymwared hwythau, er nad tlodi a phob rhwystr-

au, yn agoshau. Achosa y cyfraniadau am y chwarter myned^

ol i ni pfni fod y Saint yn colli golwg ar amcanion mawreddog y
Gymdeithas hon, a chrefwn sylw yr holl Lywyddion at hyny.

Dywedasom o'r blaen wrth y Saint a feddaut berthynasau neu

gydnabod, neu nad pwy, yn Seion am ysgrifenu atynt i'w coff-

au o'u dyledswyddau i anfon am danynt ar eu hoi— ail annog-

wn i hyn, canyrs gwyddom mai hawdd yw iddynt hwy wneyd

liyn— appeiier at eu cofiant am euhawydd blaenorol 6uhunain,

ac hysbyser iddynt fawr helbulon a pheryglon Babilon. Gwelsom

lythyr yn ddiweddar oddiwrth gyfaill yn cynnyg talu costau dau

berson o Gymru i'r Llyn Halen, a sicrhauai mai chwech

wythnos o'i waith ef a dalai holl gostau y ddau yno! Pwy na

ewyllysiai fod ganddo gyfaill yn Seion? Pa fodd y profir cyf-

eill^arwch yn well na thrwy eu hymofyn o gaethiwed i ryddid?

Efelyeher y weddw daer bono ynte, a'i llwyddiant hi a gorono

daerineb a'i gwnelo.

Ileblaw yr uchod, cynnorthwyodd y Gymdeithas lawer o

Denmarc a Uaweroedd o'r Unol Daleitbiau.

" Gyda yr hanes difyrus hyn am y mynedol," ebe y Llywydd

Uichards, li a gobeithion calonus am y dyfodol, hyderwn y
blaenora y Saint ar ddim a wnaethant, drwy eu cyfraniadau

mwy haelionus at y Gymdeithas hon, gan wybod eu bod hwy

wrth hyny yn hwyluso gwaredigaeth pobl yr Arglwydd. Teil-

ynga yr egwyddor hon sylw neillduol gan bob Henuriad yn yr
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Ynysoedd Prydeinig, a chyd-weithrediad pob un o'r Saint; ac

erfyniwn gael cyn diwedd y chwarter hwn, ffeithiau profadwy

o'r cyd-weithrediad hwnw, drwy eu cyfraniadau haelionus."

Hyderwn ninnau na siomir ef yn ei ddysgwyliad, ond mai

ffeithiau felly o bob cwr o'r Dywysogaeth hon a brofant fawv

awydd y Saint am Seion.

Appwyntiadau.—Dyraunir ar y Llywydd Jeremy ymweled

a Chymmanfaoedd Sir Benfro, a ehyd-drefnu a'r Llywyddion

hyny, y mesurau doethaf er cynnyddiant y gwaitb, a'r lleoedd

niwyaf manteisiol yn Penfro Ogleddol a Chynnadledd Caerfyr-

ddin i'r brodyr a ddaw i lawr i lafurio.

Da fyddai genym weled y Llywydd Daniels yma mor gynted

y bo gyfleus iddo a'r ol trefnu pethau yn Nghynnadledd

Aberteifi.

Aeth y Llywydd Eobert Etans, Gorllewinol Morganwg, i'r

Gogledd, He y dymunir iddo gyd weithio a'r mesurau a gyd-

drefnir ganddo ef a'r Bugail J, Parry, er adgyweirio Cynnad-

ledd Sir Eon, ac ymweled a Dyffryn Conwy, &c.

Mae yr Henuriad B. Earry a J. J. Phillips, ar eu taith drwy

y Gogledd ac at eu rhyddid i lafurio yno yn ol cyd-dremiad

doeth yr awdurdodau parodol yno, hyd nes y ceir hysbysiad

pellach ar y peth.

Aeth yx Henuriad Eunon o Eymney i Gynnadledd Aberteifi,

Dafydd S. Harris o'r Cwmbach i Bont-y-Berem,— Henuriad

Howell Parry, o Sir Fynwy, i lafurio y Nghynnadledd Meirion-

ydd; a'r Henuriad Isaac Eees Cwm Celyn i'r un maes Uafur.

Bydded hysbys fod John Davies, yr hwn gynt a lafuriai yn

Nghynnadledd Meirionydd wedi ei ethol yn Llywyd ar y Gyn-

nadledd hono.

Aeth yr Henuriad John Eees i Gynnadledd Sir Aberteifi i

lafurio o tan Lywyddiaeth yr Henuriad J. Evans, wrth yr

hwn dywedwn i ni fethu yn hollol er pob ymgais gael gvvr i'w

bvVrpas i'r fan arall.

Na ddealler ni i fod yn awgrymu unrhyw gyfnewidiad yn

awdurdodau na chynlluniau unrhyw Gynnadledd wrth anfon

ereill yno, ond i gynnorthwyo y rhai sydd yno eisoes, a

gobeithiwn yr ymeanga yr awdurdodau perthynol, eu llygaid

a'u meddyliau yn llydain i gynllunio y ffyrdd ac i weled y lie-
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oedd goreu i'r Volunteers sydd yn dyfod iV plith a'r fyrder i

wneyd dewrwaith ruewn byr amser.

Newyddion Tramok.—Dyry y Deseret News i ni lawer o

newyddion dyddorol o Ddytfrynoedd y Mynyddoedd. pa rai'

a gyd-dystiant amfavvr ofal—ami fendithion a daionus fwriadau .

ein Dnw i Seion;—cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus ar yr ach-

lysur o anfon deiseb i'r Senedd Americanaidd i wneyd y rheil

ffordd o'r taleithiau i California drwy Ddyffryn Utah, yr hyn a'i

dygai drwy ran fawr o'r ffordd a deithir yn'awr dros y Plains—
drwy wlad gyfoethog o 16 a mwn haiarn &c, ac a fyddai p wertb

mawr; ac nid ydyra yn anobeitbiol o'u llwyddiant nac o gau-

lyniad, o'r agorfa a barai hyny i filoedd o wasgaredigion

Seion i allu ymgasglu tuag adref. Addawa y Llywodraeth

Diriogaethol 400 o ddolars o wobr i'r sawl a gynnyrchai fwyaf

o gawarch a llin ar y lleiaf o dir, eleni; arall, o fil o ddolars i

unrhyw ddinasydd a agorai waith glo yn efJeithiol o fewn 40

ruilltir i'r Ddinas; bu dan ystyriaeth y cynllun goreu i wneu-

thur Camlas o Lyn Utah i'r Llyn Halen Mawr. Y gweithiau

haiarn yn Ninas y Cedrwydd, y rhai a ohirwyd am ysbaid i

wneyd amddiffynfa, a ail gychwynwyd yn rymus Y mur o

amgylch y ddinas bono oedd yn agos a'i orphen; ysgoldy yn 60

wrth 25troedfeddi a gwblhawyd er y gwyliau, pryd yr ymwelodd

tua 300 o'r Indiaid cymmydogaethol a hwynt ag y pregethodd

y Brodyr iddynt yn eu hiaith eu hunain ac anrhegasant hwynt

ag ych tew, llysiau, blawd &c, er eu mawr lawenydd. Ym •

road mawr ynmhlith y brodyr i ddysgu ieithoedd y brodorion.

Heddwch cyffredinol wedi ei adferyd rhwng y Saint a'r Indiaid.

Cant a hanner o deuluoedd wedi ymfudo i gryfhau amddiffyn-

fa Dinas Manti, lie yr oedd caerau cadarn o'r newydd yn cael

ei wneyd—a dysgwyliad am Lywydd Newydd i olynu y Patri-

arch Morley, a rydd-hawyd o'r mawr ofal dibynol ar y cylch

hwnw. Amrywiol o'r Cymru wedi myned i Manti i wladychu,

— ereill i Box Elder 60 i'r gogledd o Ddinas Llyn Halen, a

thrwy amryw lythyrau a dderbyniodd eu perthynasau yn y

wlad hon, a'r rhai a'n ffafriodd a cliip-drem arnynt, yn mawr

ganmol eu lie a'u breintiau—iechyd cyffredinol, digonedd o

luniaeth, boddlonrwydd hollol i'w cyflwr a mawr alw ar eu

eyfeillion eu dilyn i'r waredfan hono; ac pan y gollyngwn raff
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in meddyliau i redeg yno yn ol, parod y'm i waeddi,—" Gwyn
fyd preswylwyr dy dy yn wastad y'th foliannant." pob peth yn

dda yno.

CASGLIADAU EGLWYSIG.

•Mewn atebiad i ofyniadau mj^nych ac amrywiol ar y pen hwn,

dywedwn fod cyfreithiau sefydlog ein Heglwys yn dysgu pob

un sydd a wnelo ag unrhyw arian eglwysig, i gadw cyfrifoii

eglur o'r swm a dala pob cyfranwr ar gyfer ei emv mewn llyfr

eoffadwriaeth, i'w arolygu gan ei Lywydd, ae i foddhau pob

eyfranwr a ddymuua ei weled unrhyw bryd, a'n bod i'w tros-

glwyddo i gyfrifon y Gynnadledd. i'w cynryehioli ar gyhoedd

yn y Gymmanfa, fel y deallo pob un yn gywir fod ei arian

wedi cael eu defuyddio at y pvrrpas en cyfranwyd. Gan mar

yn ol ei ewyllys y cyfrana pob un, dylai y rhai y perthyna y gor-

ehwyl iddynt ddysgu y Saint eu dyledswyddau at bob casgliad

drwy ddangos yr angen o hono, y lleshad a achosa a'r niwed o

beidio gwneyd yr hyn sj'dd gyfiawn at bob peth yn ei le a'i

amser priodol; eithr nid i fygwth na chaethiwo meddyliau na

gosod swmiau penodol, oddieithr bod dyled eisoes a raid ei dalu

erbyn amser nodedig.

Ni allwn ddirnad fod yn gyfiawn i neb, ar unrhyw ammod-

au, heb ganiatad y cyfranwr, i dreulio neu gyflwyno ceiniog o'i

gyfraniadau at ddim ond at yr hyn a amcanwyd gan y cyfran-

wr:—Ni fedda Llywydd, na Ohynghor, na Chynnadledd, na neb

hawl i roi cyfraniadau ond yn unig yn ol dewisiad y cyfranwr.

( mite pa fodd y gwyddis pa faint a gyfranodd personau at un

peth, pan agorir y llyfrau yn Seion;—nid cyfiawn fyddai, ac-

ua wneler ef rhag rho'i lie i'r rjxvr drivg I

BLODAU.

Y Blodau sydd hawddgar a pheraidd yn wir.

A'u hamwisgyn brydferth a brith;

Yn ddenol bwysiau, addnrnant y tir,

A'u harddwch yn berlog gan wlith:

—

Ond er ardderchoeed, fel gem goruwch gem,
Ac er mor serch hudol y rhain,

Yn fuan ymwywant, yn waelaidd eu trero,

Ni welir o'u liol ond y drain.
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Y bachgen glan tirion, yn dalgryf a hardd,

A'r wridog, fain, fy wiog iawn ferch,

Rliagorant mewn tlysni ar oil yn yr ardd,

A'u tegwch hudolant bob serch ;

—

Ond er eu rhagoriaeth, heb dduwiol ddwyn ffrwy.tk,

Ni byddant o werth, ond i dan

;

A chosp, i'w goddeithio, dan soriant yn llwyth,

A ddilyn euogrwydd rhai glan.

Eel nad oes gan flodau gwywedig o'u hoi,

Ond dreiniach i'w llosgi drwy'r tir,

leuenctyd nis gedwch. gan ymddwyn yn ffol,

Ond tanwydd eneidiol yn wir;

Y penaf brydferthwch yw rhinwedd y moes,

A ffrwythlawn santeiddrwydd byd fedd,

Ac yna, nol darfod a'r freuol fer oes,

Ceir cynnydd tragywydd mewn hedd.

Eobyn Ddu, ErYRT.

AMRYWlAETHAU, &&

Y Cholera.—Mae yr ysgubell front lion etto ar waith mewn.

ilaw rymus i lanhau heolydd Edinburgh, Glasgow,—yn nes na
hyny,—yn Hamilton, Llynlleiflaid, os nad nes na hyny etto,

o'u hanandid halogediccaf. sef, ymffrostgar blant "cristionog-

aeth" a Ian luniwyd a'r ddelw Duw; gwir gristionogaeth a

Waredo ei hufyddion rhag ei rwysg.

Llong ddrylliadau,—Mynych a ddigwydda yn ddiweddar,

un gyda cholled o dros 200 o fywydau ar ororau Brydain, arall

yn mhellach i'r gorllewin a suddodd wedi braidd gael tuag 800

o ymfudwyr o honi ar fwrdd llong arall.

Derbyniadac am Lyfrac—£0,000,000,000,000,000,000 ! ! 1

g£gT Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau,

i Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydfil.
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Y GAIE DOETHINEB.

GAN Y LLTWYDD S. W. RICHARDS.

[Parhad o dud. 279]

Ysgrifenwyd a phregethwyd llawer o barthed i'r Gair

Doethineb, a gwnaeth rhai Henuriaid byn yn rbeol i brofi

teilyngdod aelodaetb eglwysig, ac er byn oil nid yw pawb yn ei

ufyddhau; ereill a ufyddhasent iddo am ysbaid, a deimlant yn

rhydd i ddychwelyd at eu barferiadau llygredig blaenorol, fel

yr bwch wedi ei golchi yn dychwelyd i'r dom, o herwydd na

orchymyna y dadguddiad yn bendant i'w ei gadw. Tybiwn na

chadwodd y rhai a droisant oddiwrtbo fel hyn, mo bono erioed

er mwynhau ei fendithion, ond drwy ddyben annbeilwng, naill

a'i o herwydd y gorfodwyd arnynt, neu y fod ereill yn ei gadw,

ac ybyddai raid iddynt hwythau wneyd hyny neu gael eu hys-

tyried yn wan yn y ffydd. Mae yr boll ddybenion byn yn

angbydweddol ag egwyddor y dadguddiad, canys ni roddwyd

ef " drwy orcbymyn na gorfodaeth," ac ufydd-dod gwirfoddol i

ewyllys ddadguddiedig Duw yn y fatb byn, yw y dystiolaetb

gadarnaf o gywirdeb y rhai a ymddarostyngasant i'w gyfreith-

iauEf.

Nid doetb yr holl ymdrechiadau a wnaed er sefydlu yr eg-

wyddor hon, onide buasai ei heffeithiau rhinweddol yn fwy cyff-

redinol a pharhaus.

Ped ufyddheid iddo oddiar iawn ddealltwriaeth o'i egwyddor

sylfaenol, o lwyr fryd calon i anrhydeddu yr egwyddor ac j
'

19 [PRis l£.
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fwynhau y fendith, byddai y fath ddyben mor sicr a pharhaus

a'r egwyddor. Ac ni ddichon Saint weithredu yn ymwybodus
ar sail egwyddor bur a thragywyddol heb deinilo eu bod yn
troseddu yn eu herbyn eu hunain, yn erbyn yr egwyddor ai

Hawdwr, os troant ymaith oddiwrthi; camgyhuddent eu bywyd
felly, a thraddodent eu hunain i ddylanwad gau ysbryd, yr

hwn a'u harweiniau i dywyllwch ac yn y diwedd i angau.

Honnay Gair Doethineb fod yn "-ewyllys Duw," ac os felly,

ni ddichon unrhyw Saint ei ddiystyru heb deimlo mwy neu lai

o gondemniad. Ni ddichon unrhyw Saint weddio am i ewyllys

Duw gael ei wneuthur ar y ddaear megys ei gwneir yn y nef

tra yn troseddu y Gair Doethineb heb fod yn gwatwar Duw
drwy hyny ; o herwydd, cyn y daw yr amser gogoneddus

hwnw, rhaid iddynt gadw, nid y Gair Doethineb yn unig, eithr

hefyd bob ewydys dadguddiedig y nef, pa un a'i trwy orchym-

yn neu gynghor.

Os na ufyddheir yn ewyllysgar i'r cyfryw ewyllys Duw, yn

fuan daw iddynt yn orchymynedig ac yn fatter o anghenrhaid,

a'r wobr am y fath ufydd-dod yw gwobr y gwas anfuddiol.

Gymmaint mwy boddhaol yngolwg Duw yw fod Ei blant yn

ymhyfrydu byw yn ol pob gair a amlyga Ei ewyllys o barthed

iddynt, na eu bod heb wneyd dim ond yr hyn y gorfoda ofn

cosp y troseddwr hwynt i'w wneuthur. Cytielyb i'r plentyn an-

ufydd, yr hwn a gynllwynai i dalu yr ufydd-dod a rwystrai i'w

dad ei ddiarddel, felly y mae gormod o'r Saint, y rhai nid ym-

ddengys bod ganddynt amcan pellach na sicrhau iddynt eu hun-

ain aelodaeth Eglwysig mor ddidraflPerth a digost ag y gallons

Amlygir yr egwyddor hon yn nodedig yn y rhai ni chadwant y
Gair Doethineb, na chyd-ymffurfiant ag amryw gynghorion

ereill o herwyddd nad ydynt yn orchymynedig. Nid ymhoffa

Duw yn cyfranu bendithion y nef i'r cyfryw fwy nac y cyfran-

ai tad ei drysorau i blentyn trofaus. Gwobr y cyfryw fydd

gyfartal yn unig i gyfiawnder y gyfraith agadwasant tra y rhai

a fyddant byw yn ol pob gair a ddaw o enau Duw, a gyfoethog

alluogir i wneuthur daioni, i adeiladu Seion, a hwy a gymmer-

adwyir ganddo fel na attal Efe ddim daioni oddiwrthynt, a'u

gwobr a dra ragora ar ddim a ddychymygodd calon dyn. Diau

nad allai fod gan yr Arglwydd ddyben arngen yn amlygu y
Gair Doethineb nac i fendithio, dedwyddoli adyrchafu ei blant;
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i'r cyfryw ddiystyru y bendithion cynnygiedig a arddengys

radd o sarhad a'r ffyrdd Duw na ddysgwylir oddiwrth ond y
rhai ydynt hologiedig o galon neu rhy anwybodus i arwain eu

hunain i ddedwyddwch, llawer llai addas i gael eu hymddiried

ar eiddo ereill.

Oni bai yr hyn a welsom yn fynych yn mhlith y Saint ystyr-

iwn fod yn gyfartal a chyhuddiad iV cymhell i gadw y Gair

Doetbineb, heb son am yr anghenrbeidrwydd o wneyd hyny.

Ymddengys braidd yn anhygoel fod gwyr a gwragedd a ufydd-

hant i'r efengyl, a ymrwymant i ufyddhau i bob dadguddiadau,

a phan lefara Duw wrthynt drwy lais doetbineb, o'r braidd yn
ei ystyried; oleiaf y uiae yn anghysondeb, ac ni ddeil cywir-

deb y fath broffes brawf y gwirionedd. Nid oes air, debygem,

i'w gynnyg er dieuogi y fath drosedd o ewyllys Duw, er nad

yw yn dyfod yn orchyraynol; euogrwydd meddwn, o herwydd

ysgrifenedig yw " Yr hwn a wybu feddwl ei Arglwydd ac

nis gwnaeth a gurir a llawer o wialennodiau."

Wedi canfod yr anghenrheidrwydd o gadw y Gair Doethin-

eb, y gofyniad nesaf yw—Mewn pa beth y mae yn gynnwys-

edig? neu, fel y gofynwyd ini, "Pa beth yw Gair Doethineb

i'r Saint yn y wlad hon? Ai te, com, cwrw, porter, whisky,

&c, yw y diodydd poethion a waberddir, neu a all gwr neu

wraig ddefnyddio y pethau hyny heb droseddu y Gair Doethineb?

Nid yw cwestiwn fel hwn yn tarddu gymmaint o ddiffyg syn-

wyr cyffredin yn mhob bod deallus i ateb yn foddhaol ei hunan,

ag yw o herwydd y camwri a ddynoda ddysgeidiaeth y rhai

oedd a'u gweithredoedd yn groes i hyny, a pha rai, pan y dys-

gwylid wrthynt am gyfarwyddiadau cywir, a roisant yr eglur-

had a feddylient oreu i'w hesgusodi am droseddu ewyllys Duw,
a boddio rhyw chwant a'u dygodd i gaethiwed. Nid oes braidd

blentyn deuddeg mlwydd oed yn yr eglwys, a fedda Ysbryd

Duw, ac a all ddarllen y Gair Doethineb heb iawn ddeall ei

ystyr ai wir ddyben, nac heb ddeall pa fodd i gyfarwyddo ei

fuchedd fel ag i deimlo yn hollol rydd a chymmeradwy ger

bron Duw. Ni chredwn y dichon unrhyw Saint egwyddorol

beidio cymmeradwyo y cynghorion a'r cyfarwyddiadau a gyn-

nwysa, a bod yn abl i benderfynu beth yw ei ddyledswydd ei

hun o barthed iddo, a thrwy ymddwyn yh ol y farn hono,

ddyfod i wybod yn ddiammheuol iddo anrhydeddu y dadgudd-
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iad a bod doethineb yn cael ei chyiiawnhau gan ei phlant

ei hun.

Dywedodd yr Arglwydd fod y dadguddiad hwnw yn gyfadd-

as i bob rhai o'r Saint, yr hyn sydd ddywediad hollol afresym-

ol os oes achos i'r ammheuaetb a ddangosa llawer am ystyr

gwirioneddol y peth; arddengys y fath ammheuaeth os bodola,

ddallineb nid bychan. Dywed yr Arglwydd nad doeth yn Ei

olwg yw i'r Saint ddefnyddio diodydd cryfion, ar peth nesaf a

glywwn yw,— " A gredwch chwi o ddifrif fod yr Arglwydd yn
meddwl, whisky, cwrw, brandy, gin, porter, &c?" oddiwrth

wyr a gwragedd a honnant cryn gyfran o synwyr cyffredin,

megys pe na welsent ac na chlywsent eu bod yn ddicdydd cryf-

ion. Gellid gofyn gyda mwy o briodoldeb onid gwawdiaith

oedd gofyn y fath gwestiwn, neu er dangos dirmyg ar air Duw.

Os nad yw y Gair Doethineb yn cyfeirio at y pethau hyn, nid

yw o nemawr ddefnydd yn ei gyssylltiadau ag arferiadau y
Saint, ac ni pharai gynraiaint syndod i ni pe clywem ryw un
yn gofyn beth a feddylia os nad y pethau yna.

Etto, y rhai a ymarferant ag yfed te,—brodyr a chwiorydd

da a eisteddant uwchben cwpanaid boeth angerddol o de fel pe

bai un o brif ddanteithion daear, a rhyfeddant os yw y Gair

Doethineb yn cyfeirio at de a choffi pan y dywed, " nid yw
diodydd poethion yn dda i'r corph nac i'r bol;" a phe gellid eu

hargyhoeddi fod cwpanaid o de poeth yn ddiod boeth pan ei

hyfir yn boeth, penderfynant yn synwyrgall, adael iddo oeri

tipyn, pan ar yr un pryd y mae ddigon cryf i gadw dyn anym-

arferol ag ef yn ddihun drwy y nos, megys y buom ni weithiau

wedi cyd-ymffurfio a dymuniad ereill i'n hanghyfleustra ein

hun. Yn wir, yn gymmaint nad oes anghen cyhyddwr ar gyd-

wybod euog, gellid cael mil o resymau a chynnyg cynnifer es-

gusodion braidd er cadw yn fyw. os posibl hefyd, y gobaith

trengiedig braidd o fod yn alluog i ddilyn yn mlaen yr ymar-

feriad o de, coffi, whisky, rum, cwrw, a llawer o arferiadau

ereill anfoesgar a niweidiol i'r cyfansoddiad ac i'r meddwl dyn-

ol. Ymgynefina llawer a'r arferiad yn lie ufyddhau i gymmell-

iadau doeth yr Ysbryd ynddynt, hyd oni serir eu cyd-wybodau

rhag teimlad o gondemniad o herwydd ymchwantu yn y fatli

arferiadau llygredig.

Etto, ysgrifenwyd nad yw tobacco yn dda i ddyn eithr syn^

/
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aSom ni weithiau am i'r Arglwydd wneyd y fath gamsyniad,

pan y gwelwn gynnifer o Saint a broffesant fod o dan arwein-

iad yr Ysbryd hvvnw sydd yn arwain i bob gwirionedd yn

glynu wrth y llysieuyn fel wrth fywyd, gan ei garu ynfwy nac

y carant eiriau Duw. Diau fod y fath anghyssondeb arwynebol

yn gofyn mwy o amddiffyniad nac a allwn ni ei roi, a chan-

iatawn i'r fath Saint amddiffyn eu haehos eu hunain, eithr nid

heb eu Jrhybuddio, serch hyny, fod y dydd yn dyfod pan y
gofynir iddynt gyssoni eu hj'inddygiadau a'r dadguddiad rhag

grybwyiledig.

Nid yw yn arnser i'r Saint ymchwsreu a dadguddiadau Duw
megys y gwna llawer a'r Gair Doethineb, pryd y maent yn

gweled yn feunyddiol y drygau dirif a achosir drwy yr ymar-

feriad a'r pethau a waherddir yngair Duw, ac y canfyddant y
genllif o ddrygioni na ellir lluddias ei rhwysg nes bo y cenhedl-

oedd wedi eu hanrheithio ganddynt a'u claddu yn y gyflafau.

Dylent ymuniawni yn y fan a bod yn esiamplau i'r genedl sydd

yn codi, er iddynt ymwrthod a gwag arferiadau y Cen-

hedloedd a thyfu i fynu yn ddychryn i annuwioldeb. Delir y
rhieni na wnant hyn yn atebol am bechodau eu plant, y rhai,

amgen, a nerth mawr a yrasent yn ol y ffrwd o ddrygioni ag

sydd yn cynhyrfu Uidiawgrwydd yr Un Cynav/n, ac yn enw

Duw Israel sefydlasent gyfiawnder y nefoedd ar y ddaear.

Dylai pob plentyn o oedran cyfaddas argraphu y Gair Doethi-

neb ar ei gof, a chael ei ddysgu i'w ufyddhau; canys pe felly

cynnorthwyai i ennill dylanwad ar eu rhieni i'w gadw yn

hytrach na goddef y gwarth a ystyriai eu plant yn perthyn

iddynt.

Gresynaf o bob gaethion yw y neb a gaethiwwyd gan ei

chwantau cnawdol eu hunain, y rhai mae ganddynt allu, ac y
bydd raid eu gorchfygu, cyn y mwynhant yr addewid yn y byd

hwn na gogoniant y byd a ddaw. Gorphwysa cyfrifoldeb mawr
ar rieni a feddant blant i'w hiawn ddysgu yn yr egwyddorion

pwysig hyn. Dylanwad arosol a'r feddwl y plentyn yw esiampl

ei rieni, a'r hyn a ffurfia brif nodweddau ei gymmeriad am ei

oes, ond odid. Mor bwysig ynte yw, fod plant yn cael eu dwyn
i fynu yn anarferiadol a'r perthau hyny ydynt mor dueddol i

blannu hadau marwoldeb yn yr ieunctyd ag yw arferiadau y
Cenhedloedd, pa rai a fyrhasant einioes dyn i annadliad braidd,
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a'r hyn bethau a waherddir yn awr gan Dduw fel y byddo i'w

blant gael byw. Mae o'r pwys mwyaf fod y genedl sydd yn

codi yn cael eu harwain, megys cynnrycholwyr Duw—gwneu-

thurwyr Ei holl ewyllys yn mhlith dynion! eithr tra y parhao

esiamplau rhieni yn groes i egwyddorion y nef, diffrwytha i

raddau, ymdrechiadau yr Henuriaid. Dyry esiampl argraph

effeithiol iawn a'r blant, a thra y bydd esiamplau felly o'u

blaen, dihoena y byd yn mlaen niewn ffolineb, drygioni ac an-

wiredd, er gwaethaf ymdrechiadau Duw, angylion a dynion,

hyd nes yr agora uffern i'w derbyn pan y trengant^o flaen

barnedigaethau Duw. Dylai yr addewid a ganlyn fod yn an-

nogaeth ddigon cref i gymhell hen ac ieuanc i gadw y Gair

Doethineb—"Ar boll Saint a gofiant i gadw a gwneutbur yr

holl bethau hyn, gan rodio yn ufydd i'r gorchymynion a gant

iechyd i'w bogail, mer yn eu hesgyrn, ac a gant ddoethineb a

thrysorau o wybodaeth, hyd y nod trysorau cuddiedig; rhed-

ant ac ni flinant, rhodiant ac ni ddyffygiant; a myfi yr Ar-

glwydd a roddaf iddynt addewid y bydd i angel y dinystrydd

fyned ymaith heibio iddynt megys yr aeth heibio i blant Israel

ac ni laddodd hwynt?

ANNERCHIAD AT FUGEILIAlD A LLYWYDDION.

Anwyl Frodyr.—Yn gymmaint y bod y cyfnod yn agoshau pan

y trosglwyddir cyfrifon y Swyddfa hon i'n holynydd, crefwn eich

sylw personol at oruehwylion pwysiccaf y Swyddfa a'r Eghvys yn

gyffredinol.

Ni chynnorthwywyd ondychydig a'r brif Drysorfau yr Eglwys

yn y chwarter mynedol, yn enwedigol Offrwm Y Deml a'r

Gymdeithas Ymfudol Barhaus, yr hyn ddiffygiadau a esgus-

odir i raddau o herwydd ei fod yn dymor yr Ymfudiad, yr hyn

sydd yn galw am ymdrechiadau neillduol at y gwaith hwnw. Y

chwarter presennol yw y tymor yn yr hwn y dylai Llywyddion a

swyddogion yn gyffredinol ymfywiogi o'r ne«ydd i weithredu yr

hyn bethau a ollyngwyd dros gof braidd am ennyd gan lawer o'r

Saint, a diau y gofynir cryn ymdrech gan yr oil er galluogi y

CynnadleddEU i anfon i mewn eu cyfraniadau hanner blynyddol

mewn modd clodadwy iddynt eu hunain ac yn gyferbyniol a'n

dysgwyliadau ninnau. Yr ydym yn bynod awyddus ar y matter
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Ihwn, gan ein bod yn dyreuno na byddo yr un o'r Trysorfau yn Uai

•a'r ddiwedd ein goruchwyliaeth, yr hon a ddysgwylir i derfynu

gyda y chwarter hwn.

Ymhysbysodd y Llywyddion hyny a ddechreuasant a'r eu gal-

wedigaethau yn ddiweddar eu hunain yngofynion ycylcbodd hyny
ond odid, yn enwedig ynghylch y swmiau a erfynir oddiar eu

Cynnadleddau yn anrbeg i Demi yr Arglwydd, yr hon sydd eisoes

yn cael ei hadeiladu gan y Saint yn Seion. Hyderwn na ddiffygia

neb anfun hauner eu swm blynyddol cyn y terfyna yr hanner

hlwyddyn ynghyd ag anrheg dlws i'r Gymdeithas Ymfudol, yr hon

sydd iddi gymmeradwyaeth gyffredinol y Saint.

Gwelir fod y go'fres ddiweddaf a gyhoeddwyd o ddyled Cynnad-

leddau am lyfrau a'r Stars, yn dangos crvn gynnyddiad ar yr un

flaenorol, ac yn yr amser presennol yn neillduol nid yw y taliad-

au yn ddigonnl i gynnal y dosparth cyhoeddiadol megys ag y dy-

munir. Gofynwn i'r matter hwn y cyfran o gynnorthwy a deil-

ynga, ac os cyrlawna y Saint eu dyledswyddau personol, a'r dy-

ledwyr dalu i'n dosparthwyr eu ol ddyledion, ni orfodir ni i dros-

glwyddo i'n Olynydd gofres mor favrr o ddyledion a'r hon a ym-

ddanghosodd yn y chwarter presennol.

Taer erfyniwn gyd-weithrediad yr oil o blaid y matterion

pwysig hyn y gweddill o'r chwarter hwn fel y galluogir ni ar

ddechreu mis Gorphenaf, i drosglwyddo busnes yr Eglwys i'n

Olynydd o dan amgylchiadau mwy gwenog.

Doeth fyddai i'n Trysorwyr a'r Dosparthwyr i sylwi ar ein

cyfarwyddiadau a gyhoeddwyd yn y Star, Cyf. xiv. tud 474 am
ddealltwriaeth gyffredinol, a boed foddlon ganddynt edrych ar

fod y taliadau at y gwah8nol Gymdeithasau a'r Llyfrau am y

chwarter hwn yn ein cyrhaedd ni ar neu cyn y 30 o Jls Mehefin

dyfodol. Mae hyn o bwys o herwydd na ellir derbyn unrhy

w

beth i'n llyfrau ar ol yr amseryddiad hwnw.

S. W. Richards.
Llynlieiflad Mai 5, 1854.

DALIER SVLW ! !

Ychwsnegwn ninnaU hysbysu ein dymuniad fod Llywyddion y
-Cynnadleddau Cymreig yn dwyn y matterion cynnwysedig yn

Annerchiad ein Llywydd uchod ger bron Saict eu gofal, ac yn

defnyddio y cynlluniau a welo eu doethineb yn fwyaf effeithiol i
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ddwyr* oddiatngylch ganlyniadau a fo yn ganmoladwy iddyni

hwy a lleisiol i'r achos dwyfol ag y mae eu braint a'u dyledswydd

i arolygu dosparthiadau pwysig a chyfrifol o hono, gydag ystyr-

iaeth ddyladwy o'r cyfrifoldeb hwnw a ddysgwyliant roddS i'w

Awdwr ac i'r frawdlys a'u dalia hwynt yn atebol.

Mae manylrwydd a threfnusrwydd yn ganmoladwy os na&

hanfodol i lwyddiant mewn cyfundrefn berffaith, ac er ennill n&

chadw yr ymddiried dyladwy rbwng arweinyddion ei gwahanot

gylchoedd ; tra, o'r ochr arall y mas eageulucdod yn y pethau

lleiaf yn bradychu ymddiried, yn arwain i esgeulusdod gyda

phethau pwysiccacb, yr hyn a bara ddyryswch cyferbyniol i'w

raddau, os nad yw yn dynodi gwrtbryfel calou a'i gwneJo : oleiaf

dangnosa sarhad ar yr Offeiriadaeth a'i gorchymyna, awdwr a.

svlfaenwr yr hon yw Mab Duw. I bawb a deilyngagael yraddir-

iediad unrhyw lywyddiaeth mewn teyrnas a ofyna ufydd-dod

trwyadl i'w holl ofyniadau, ac i'r doetbion a deilyngant gadw

allweddau iachawdwriaeth plant Duw, hyderwn fed yr uwgrymiad

prydlon hwn yn ddigonol i sicrb.au eu cydweithrediad diffuant

a'r ucbod, yr byn a brofir wrth faintioli ac amseryddiad dyfbd-

iad y casgliadau uchod i'n Haw. I'r neb a esgeulusa anfon ei

gynnrychioliad hanner blynnyddol o'i Gynnadledd—ei gyfran-

iadau at y Cymdeithasau rhag grybwylledig, a'r llyfrau a cenwau

y cangenau a'r Trysorwyr yma mewn pryd i ni eu hanfork oddi-

yma ar yr 28 oV mis nesaf, sef, Mehefin ! tua Llynlleifiad^ bydd

raid cyfaddef fod ein apel yn aneffeithiol ; eithr credwn well, ie,.

ceiswu gredu mai un peth fydd ceisio a cbael—gofyn a chael

atebiad, ac mai ein pleser oil fydd gweled llygad yn llygad tr&

Ysbryd y goleuni a'n goleno.

PENNILL.
Chwi gedyrn Israel dewch i'r maes,

Am danoch gwisgwch arfau'r nef

;

Mae'r gelyn du a'i fyddin gas

Am ddifa'r Saint mewn gwlad a thref

:

Dau-flniog gleddyf Ysbryd Duw,.

Ac helm yr iachawdwriaeth fawr,

Fo gyda'r Saint—rhai garant fy w,

A'r gelyn syrth o'i sedd i'r llawr.

Tre Sior. T. Harriks*
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DYDD SADWKN, MAI 20, 1854.

Y Gair Doethineb.—Diammheu y caif? ein darllenwyr

foddlonrwydd mawr wrth ddarllen sylwadau ein Llywydd, yn!

terfynu yn y rhifyn hwn, ar y testun yma, ac yr ymdrecha

pawb ymflaenori i weithredu pob peth ar yr egwyddor a ddan-

gosa. Ewyllysgarwch a ddylai fod yr aehos cymhelliadol i gyf-

lawni ein holl ddyledswyddau crefyddol yn gymmaint a bod

ein Heshad ein hunain yn dibynu ar wneyd yr oil, tra, y rhai a

ufyddhant rhag ofn cosp am beidio a gwneyd, neu a gymhellir

gan unrhyw egwyddor heblaw ewyllysgarwch, a gollant y wobr

ogoneddusaf, ac yn ei lie a gant gyflog gwa3 anfiiddiol.

Craffed y swyddwyr doniol a selog sydd wrth y cannoedd yri

y Gynnadledd hon, tra y mae miloedd o'n cyd-genedl mewn!

partbau ereill heb glywed yr efengyl,—mai y Volunteers

a alwa Duw i'r dewr-waith o ennill byd llawn o berlan anfar-

wol c afael y teyrnfradwr, i ryddid a gogoniant. Pa ryfedd

hyny, gan mai Volunteer oedd y Brenin ei hunan,—pryd y gof-

ynodd ein Tad ni oil yn y cynghor boreu, " Pwy a aiu ?" Efe!

a atebodd gyntaf, " Weleji, an/on Jit" a phwy na ddywed nad

gwirfoddiaid oeddym oil cyn dyfod i'r cylch hwn, mai ein hjm-

rwymiadau yno a oruwchlywydda ein tynghed i gael y fraint

o ddyfod i'r cyfle i'w gyflawni yma; os felly gwylier, nid rhag

gwobr y gwas anfuddiol yn unig, ond hefyd rhag ein ceir yn y
dydd sydd yn dyfod yn dorwyr ammodau henach na'r byd

hwn, ac y bydd y canlyniadan o hyny yn parhau yn hwy nag

y parha y ddaear, er mwyn greuan llygredig yr hon eu torir.

Nid yw Duw yn oedi gwneuthur unrhyw ddaioni i ni hyd nes

eu gorchymynir -nid oes a'i gorchymyna Ef; felly yr oil a gyr-

haeddant gylch goruchel y Duwiau a lywodraethir gan yr un
egwyddor ddwyfol, ac fel Efe " a chviliant am le i drugarhau'*

wrth druenusion ; a chan hyny onid yw yn llawn bryd i blant

Duw, y rhai a ddysgwyliant gynnyddu yn eu tebygolrwydd
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iddo Ef a'u Brawd hynaf, nes dyfod yn un ynddynt hwy, ym-
roddi yn wirfoddiaid i bob daioni, yn lie esgusodi eu hunain

rhag gwneuthur yr hun a welant yn eu gallu o herwydd na or-

chymynwyd iddynt wneyd y cyfryw beth neu betbau?

Amlygiad o ewyllys yr Arglwydd a ddylai fod yn

ddigonol gymhelliad i bob peth, yna Di orfodid gorchymyn o'i

enau; a'r canlyniadau o'r fath ewyllysgarwch a fyddai gwob-

rwyon na ddychymygodd y galon am eu gogoneddusrwydd. O
herwydd i Israel ddiystyru yr egwyddor auraidd hon " yr ych-

wanegwyd y ddeddf o herwydd troseddau," ebe Paul. Ysgol-

feistr i'n dwyn ninnau yn ufyddion i'r un egwyddor o fod yn

wirfoddiaid fel Crist, yw yr holl orchymynion a roddir. Ein

parodrwydd a wnelo orchymynion yn afreidiol i ninnau, a

mawr a fydd ein gwobr.

Newtddion Cartrefol,—Yn y Gynnadledd hon ydynt yn

gwellhau a lliosogi yn raddol, amryw fedyddiadau yn neillduol

yn y ddosran ddwyreiniol o honi, undeb a chariad yr efengyl

•yn cynnyddu, y doniau yn lliosogi ae amryw o'r swyddogion

yn son am wirfoddoli i'r achos.

Mtkwt.—Ymae cynnyddiant cyflymach yma rhaid cyfaddef,

tuag 20 wedi cael eu bedyddio er y Gymmanfa, ac nid rhyfedd

hyn pan ystyriom mai oddiyno y eeir y mwyafrifo wirfoddiaid

i'r winllan o lawer ;
gwiria yr Arglwydd air eu Llywydd yn

hyn, sef, " pe yr elai eu hanner o'r ffordd y bendithiai Duw
lafur y gweddill yn fwy-fwyfyth." Pawb i'w le ei hun a fo ein

harwyddair ni oil.

Cynnrychioliad yn y Gymmanfa ddiweddaf (newydd ddyfod

i'n Haw) oedd fel y canlyn. Hend. 86, Off. 25, Ath. 30, Dia. 21,

Cyfanrif 568, Bed. 57. Cylchrediad y Cyhoeddiadau yn cyn-

nyddu fel nad oes ond ychydig yn aros a'r law, sel adnewyddol

am ddosparthu traethodau, ac amryw wirfoddiaid ar gychwyn.

Penfro Ogleddol.— Ceir gwrandawiad astud gan y byd a

sel frwdfrydig yn y Saint, yn cael eu henyn fwy-fwy gan Ys-

bryd Duw yn eu cynnulliadau drwy y doniau ysbrydol, a

galwa y Llywydd yn daer ac yn uchel a'r fedelwyr Morganwg

i ddyfod yno i'w gynnorthwyo, fel y geilw hen ffarmwr mewn
gwewyr pan welo ystorom yn dyfod ac yn dihidlo ei holl gyn-

Jieuaf addfed—unig obaith ei fywyd, i'r ddaear o anghen cyn-
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heuafwyr. Cysurwn ef drwy hysbysu fod tri neu bedwar o

ragredegvvyr y fyddin o fedelwyr a ddaw, ar y ffordd yno yn awr

a'u crynianau yn loewon ac awychus, ac ereill yn hogi.

Appwyntiad.—Dealler fod Dafydd Williams wedi ei ddewis

yn mhrif Gynghor y Gynnadledd lion i fod yn Henuriad teithiol,

a gweddiwn ar i'r Arglwydd ei fendithio ef a'r cymhwysderau

gofynol i lanw yr uchel aphwysiggylch hwn—iroi ynghalonau

a galluoedd y rhai a wasanaetha gynhaliaeth iddo ef a'i deulu,

a mawr fendithio y rhai a'i bendithiant ac a ufyddhant i'w

gynghorion. Llafuria yn bennaf yn y dosparthiadau dwyrein-

iol yn awr.

Givir foddiaid.—Mae uu o'r hen wroniaid a ermillasant y
brwydrau enwog yn Sir Fynwy er's talm, wedi chwifio ei faniar

wirfoddol i'r awel etto, sef, Richard Williams, Llywydd Cang-

hen Ehymni ; ac y mae efe a thri o frodyr ffyddlon ereill, wedi

rhoddi eu bryd yn ddidroi yn ol ar osod banerau teyrnas y
Brenin Iesu i chwifio yn fuddygoliaethus a'r gestyll uchaf

Llanidloes a'r cylchoedd a'r fyrder. Engyl nef o'u plaid a fo

nes hollol Iwyddo.

LLYTHYR O DIRIOGAETH UTAH,

AT MR. ISAAC JONES, CAERFYKDDIN, ODDIWRTH EI FAB.

Dinas Ogden, Rhagfyr 18, 1854.

Anwyl Riaint,—Derbyniais eich llytbyr caredig, dyddiedig

Medi 23, ar y 14 o Ragfyr, a'i gynnwysiad a barodd i'm calon i

lanw gan lawenydd wrtb glywed eich bynt, ac eich bod mewn

jecbyd.

Yr ydym yraa mewn cyflawnder o bob peth ag sydd yn dda ar

les ein cyrff s'n bvsbrydoedd; dyma'r fan lie yr ydym yn cael

clywed cin Llywydd Bnghano, y Deuddeg, ac awdurdodau yr

Eglwys,—y fan lie y cawn ein dyrchafu yn nbeyrnas Dduw os y

byddwn yn ffyddlon. Yr ydym ni fel teulu yn mwynhau iecbyd

da, ac mewn amgylchiadau cysurus, ac yn byw yn Ogden Fort,yr

bwn svdd oddeutu 50 milltir yn ogleddol o Ddinas y Llyn Halen

Fawr. Yr wyf yn gweithio with fy nghrefft, yr bon yw y gel-

fyddyd oreu yn y Dyffryn ; medraf ennill deg swllt yn y dydd.

Yr wyf yn byw yn ngbanol yr Americaniaid, ac nid oes yr un

Cymro arall yn y ddinas hon.
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Y mae Henry a'i dad, Capt. Thomas a Martha, William a

Thomas Treham a'i wraig, Abednego Jones, John Thomas o

Cvrmaman, David Williams, Gorslas, a'i wraig, ac amryw Gymry

ereill yn byw yn Box Elder, 16 milltir i'r gogledd o'r lie hwn. Y

maent oil yn colio atoch. Y mae Sarah Richards a Charlotte yri

byw yn Ninas y Llyn Halen, ac y mae Sarah yn enrjill 6 swllt yr

wythnos a'i bwyd. Yr wyf wedi cymmeryd cyfran o dir (lot) i

chwi yn y ddinas hon, i adeiladu ty, ac amgau gardd harddwych

o'i gylch, lie y gellwch fyw yn gysurus heb neb i'ch niweidio. Yr

wyf yn bwriadu adeiladu ty i chwi erbyn y dewch yma. Yr wyf

yn meddwl am danoch yn barhaus, ac am y caethiwed yr ydych

ynddo, ac yn gweddio am i'r Arglwydd eich gwaredu o'r caeth-

iwed, a dyfod i'r fan lie mae rhyddid cyffredinol yn teymasu.

Pan y byddwch yn dyfod, dewch a ohymmaint o arfau y gwyddd

ynghyd a'r holl bethau ereill ag sydd yn perthyn i'ch cretft. Fe

fyddai yn well ichwi adael pethau ereill ar ol, fel y galloch ddod

ag ychwaneg o'ch tools.

Y mae ein ty yn llawn o waith heddyw, yr wyf wedi llogi

gwydd a'r holl arfau perthynol, y ty a'r' cwbl, am bedwar swllt yr

wythnos, hyd oni chaf gyle i adeiladu ty i'm hunan. Dewch a

llyfrau Hymuau hefvd gyda chwi. Y mae Eliza Lloyd yn iach,

ac yn anfon ei chofio at ei mam a Mary, Henry a'r teulu, D.

Michael, Margaret, Mary Jane a'r teulu, Mrs. Lewis a'r cyfeill*

ion oil. Dywedwch wrth bawb am wneuthr.r brys i ddyfod yraa,

Eich caredig fab,

David Jones.

IACHAD DRWY YR EFENGYL.

New-market, Ebrill, 28, 18.34.

Mr. Gol.,—Yn y rhifyn I3eg o'r Udgorn, gwelais hanes am allu

Duw yn cael ei amlygu trwy weinvddu yr ordinhad a osododd

Efe, s?f, eneinnio ag olew ac arddodiad dwylaw yr Henuriaid, gan

fod eich cyhoeddiad yn agored i roddi hanes y pethau mae Duw
yn ei wneyd trwy ei weision yn y dyddiau diweddaf hyn, achubaf

y cyfleusdra hv/n i yru i chwi yr hanes canlynol :
—

Yr oodd un o'r enw Jane, gwraig Edward Williams o Blwyf

Llanasa, swydd Fflint, i'r hon y ganwyd plsntyn oddeutu tri mi9

yn ol. Nid oedd gauddi nemawr laeth yn ei bronau er cynnal-
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iaeth ei phlentyn, ac yr oedd byn yn peri iddi gryn ofid a thra-

llod nid bychan, trwy ei bod yn gorfod codi yn y nos i'w borthi

;

er hyny nid oedd y plentyn yn cynnyddu ond ychydig iawn, ac

annognyd hi i geisio olew iV gyssegru i'r dyben o weinyddu iddi,

sef arddodiad dwylaw yr Henuriaid, a gweddi y fFydd, yr byn a

wnaeth yn ddioed. Derbyniodd y fendith, sef cael digonedd o

laoth yn ei bronau i feitbrin ei phlentyn, nes y mae yn dyfod yn

mlaen yn rhagorol o dda, a'r fam yn moli enw yr Arglwydd, am

fod yr arwyddion yn canlyn y credinwyr yn y dyddiau hyn, ac

nid yn y dyddiau gynt yn unig t'el y dywed doetbion yr oes hon.

Mae gwr y wraig yn dyst o hyn, a'r Henuriaid canlynol oedd yn

bresennol pan yn gweinyddu, sef, Hugh Evans, Robert Parry,

Joseph Jones, John Parry, a "William Jones.

Eich brawd yn yr efengyl,

Eogh Evans.

GOFYNIAD AC ATEBIAD.

Mr. Got..,— A ydyw Henuriad sydd yn esgeuluso darllen yr Ud-

gorn a'r Star yn addas i lywyddu Cynnadledd, neu a all rhyw

esgus fod yn ddigonol dros beidio, ond yn unig darllen tin o

bob chwech neu saith ?—M. P.

Atebwn,—na wyddom ni, ac nad allwn ddyfeisio pa esgus a

ddichon gyfiawnhau un Llywydd Cynnadledd, Cangen, Dosparth,

na theulu, nac esgusodi un aeiod a beidia ddarllen a gwneyd yn ol

pob rhifyn, a phob peth a ddywedir am wneyd yn nabob rhifyn

o'r Udgorn a'r Star. Os nad yw pob cyngbor ynddynt yn deil-

wng o ufydddod, nid yw yn werth ei ysgrifenu, ei argraffu a'i

brynu ; ac os felly, argyhoedder ni o hyny, a da iawn a fyddai

genym gael, drwy hyny, ein rhyddhau oddiwrth orchwyl pwysig,

costus, a mwy trafferthus nag y gallai y ceiniogau a ddaw oddi

y/rlho,pe deuent i logell ei Olygj'dd, ein temtio iV wneyd.

Cyfryngau eglwysig yw y ddau gyhoeddiad hyn, at wasauaeth

a than arolygyddiaeth y rhai a osododd Duw i gyfarwyddo ei

blant hyd Iwybrau y gwirionedd tua bywyd; a chan ein bod

wedi ymrwymo i fvw yn ol pob gair a ddaw allan o enau yr Ar-

glwydd drwy ei weision, a chan mai y rJordd hyn y daw eu geir-

:
iau hwy i ni ; canys ni allant fod yn hollbresennol, gweler mai
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diystyru, a gwrthod eu geiriau hwy a geiriau yr Hwn a'u danfon-

odd, yw peidio a darllen y cyhoeddiadau hyn. Ond fod Llywydd

raewn unrhyw gylch, yu enwedig Llywydd Gynnadledd, yn es-

geuhiso darllen yr Udgorn, yw bod yn analluog i hyfforddi Saiut

ei ofal yn ol ein cynghorioa ni ; ac mevra gair ni allwn ddeall

fod hyny lai nag esgeulusdod mawr, os nad yn ddirmyg arnom

niunau, ac os parha dichon y gorfodir ni i brofi ei fod yn wrth-

rvfel annyoddefol

!

CYMMANFA CAERFYRDDIN.

Anwvl Frawd Capt. D. Jones,—Ar ddydd Sul, y 30ain o'r

mis diweddaf, cynnaliwyd Cymraanfa gan y Saint yn Nghaerfyr-

ddin, lie y cyfarfu llawer iawn o swyddogion a Saint yn nghyd,

prydy cafwyd ar ddeall fod y Gyramanfa hon mewn sefyllfa dda

iawn. Hefyd lie y penderfynwyd yn unfrydol ar ein bod yn un

ag oil i barhau i ddal i fyny awdurdndau yr eglwys, ynghyd a'r

hull rai sydd yn llywyddu drosom. Cafwyd ar ddeall hefyd fod

Morruoniaeth yn rnyned rhag ei blaen, ac ar gynnydd trwy y

Gynnadledd, a bod y swyddogion a'r Saint yn mwynhau Ysbryd

Duw yn nerthol iawn ; ac y mae golwg dda iawn hefyd am gael

cynhauaf toreithiog i mewn i'r eglwys yr haf dyfodol. Cafwyd

pregethau rhagorol y prydnawn a'r hwyr gan wahanol swyddog-

ion, sef, Dewi Elfed Jones, Robert Parry, John Evans o Sir

Aberteifi, David Evans o Llanymddyfri, David Davies o Gyn-

nadledd Llanelli, a James Josiah Phillips, heblaw gan ein hanwyl

Lywyddion Thomas jeremy, Daniel Daniels, a Llywydd y Gyn-

nadledd, set* Thomas Jones. Ac yr oedd dylanwad rhyfeddol o

dda yn gydfvnedol a'u haddysgiadau oil.

Penderfynwyd fod Cymmanfa etto i gael ei chynnal yn St.

Claers ar y I4eg o'r mis hwn, pryd y dysgwylir Dewi Elfed Jones

ac amryw ereill o Gyinmafa Llanelli, heblaw swyddogion y Gyn-

nadledd hon fod yno ar yr achlysur. Ac ar y Sul canlynol i

hyny bydd Cymmanfa i gael ei chynnal yn Llanymddyfri, pryd y

dysgwylir i Henuriaid y ddwy Gynnadledd i gydgyfarfod yno.

Yr ydym wedi penderfynu ei gosod yn un daenfa rwydau o ynys

y tair Sir, ger Castellnewydd yn Emlyn, i Ystrad ffun, lie y mae

y tair Sir yn yragysanu ynghyd, sef Caerfyrddin, Brycheiniog, ag

Aberteifi. Hefyd yr ydym yn penderfynu myned o'r cyfarfod
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Tiwrtw i-Cflycwm nos Lun canlynol, i gynnal cyfarfod pregethu,

Bydd swn magnelau teyrnas yr Iesu yu swnio nes dychrynu

teyrnas y diafol, fel y bydd i'r rhai hyny a'u clywo benderfynu

lystio dan faniar yr Iesu, a thnvy hyny dderbyn tystiolaeth eu

bod yn feibion ac yn ferched i Dduw, Hefyd, crefwn arnoch am

anfon cymhorth atom i'r Gynnadledd hon, am fod eisieu llawer

iawn, iawn, i weithio yma. Ein serch aioch yn fawr.

Ydym yr eiddoch,

Thomas Jones, Llywydd,

Isaac Jones, Ysgrifenydd.

LLYTHYR ODDIWRTH J. DAVIES, MEIRIONYOD.

Anwyl Lywvdd Jones,— Idd eicb hysbysu o'n sefyllfa bresen-

nol yn y Gynnadledd hon, ysgrifenaf y llinellau canlynol :

—

Mae y mwyafrif o'r swyddogion a'r Saint fel fy hunan yn pen--

derfynu, yn ol eich cynihelliadan taerion drwy yr Udgobn, i

ddefnyddio en holl nerth a'u dylanwad i achub eneidiau i fywyd

tragywyddol. Tetmlir Ysbryd Duw yu belaetb, ynghyd a'i ddon-

iau melysaiild, agos yn mhob cangen o'r Gynnadledd; ae hyder-

wn eu cael yn helaetlmch bob yn ychydig,

Clywwyd ein lleferydd yn pregethu allan mewn amryw leoedd

eleni cyn canu o'r Gog, abwriadwn dunio yn uchel ein can pan y

byddo ei thyii>mor hi wedi myned heibio. Yr ydym yn ymdrechtr

gwneyd i bob trigianydd o fewn ein cyffiniau glywed ein lleferydd

rhybuddiol ; ond er ein gofid, mae yn rhaid cyfaddef, nas gallwn

gwblhau hyn i'r drydedd os nad y bedwaredd ran o honynt, o

berwydd anamldra y cantorion. Y mae genym gymmaint o le i

wasgaru drwy ddwy Sir, a rhan o'r trydydd, fel y gellid gosoct

dwsin neu ddau rhwne; pob dau o bonom, ac etto gwnai y pellder

rhyngddynt berrio y uaill i glywed lleferydd y Hall.

Pe bai rhai brodyr tfyddlon yn aberthu eu hamser i wasanaeth

yr Arglwydd am gyfnoci,byddai yn hawdd i amryw o honynt gael

gwaith yn y wlad bon yn bresennolj o berwydd fel y clywsoch,

ond odid, mai aur ydyw y gwrthddryeh y prysur chwilia pawb

am dano ; ac y maent wedi cael, feddyliwyf, amryw weithfaoedd

gwerthfawr; a thrwy hyny, a phethau ereil), mae prinder gweith-

wyr yn ol a glywaf yn gyffredin.

Nid ydym heb deimlo eich crybwylliadau yn yr Udgohn am



308 ODGORN 8EION.

arian y Llyfrau hefyd. Crefwn amynedd am ychydig bach,acni

a ymdrechwn anfon swni o honynt i chtvi ; ond gwell hwyr na

hwyrach, ni a frysiwn ati o hyn allan.

Mae y brawd David Roberts a'i deulu yn iach ac yn cofio

atoch; mae efe wedi decbreu ysgrifenu llylhyr atoch, ac ond odid

na chewcl) ef ryw dro. Mae Jason Thomas a'i deulu yn debyg

fel eu gwelsoch, ac yn cofio atoch yn garedig.

Dysgwyliaf redyddio rhai cyn bir, yn ol yr argoelion presen-

nol mewn He neu ddau.

Ydwyf eich brawd yn Ngbrist,

Ffestiniog, Mai 4. John Davies.

YR " HEN GREFYDD NEWYDD ! !
!"

" 'Rhen Geefydd Newydd" ddaw cyn hir,

Drwy Gymru oil—boed iddi barch;

Hi ddengys Deyrnas Ddtjw yn bur,

Fely gwnaeth gynt, trwy ddwyfol arch:—
'Nawr Saint, rho'wn glod, a chanwn beth,

Am fod ein Duw yn rhoddi 'r fraint,

I ni gael taenu hon heb feth,

—

Hi ddwg, fel gynt, ryw lu yn Saint.

Hen Sant o Dre-Sior.

Derbyntadau am lyfrau o Ebrill 25 hyd yn awr,-yr un
swm ag a welir a'r glawr y rhifyn blaenorol yn gymhwys, sef

dim 'digon i brynu yr hadau a fwyta yr aderyn bach a gana

uwch ein pen? a raid i ni ei ollwng i chwilio am ei damaid.

g^gT Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau,

i Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydfil.
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DYFYNIAD O'R "HEN GREFYDD NEWYDD."

Dweyd bod yr arwyddion neu y doniau wedi cael eu rhoddi

er sefydlu Cristionogaeth, sydd gyfystyr, niewn ffaith, a dweyd
fod Cristionogaeth wedi ei rhoddi gynt er ei sefydlu ei hun ; ac

haeru nad oes anghen yr unrhyw yn awr yw dweyd nad oe»

aughen y Gristionogaeth hono yn awr, yr hyn ni fyddai fawr

gwell nag anffyddiaeth o dan gochl, a chyflawniad llythyrenol

o'r brophwydoliaeth a ddywed,—" Daw yn y dyddiau diweddaf

watwarwyr, a'u sereh arnynt eu hunain," y " pentyrant iddynt

«m hunain athrawon [anj'sbrydoledig, yn gwadu anghen yr ar-

wyddion eyntefig,] a chanddynt rith duwioldeb, eithr wedi

gwadu ei grym hi." Dynion analluog iawn i sefydlu gwir

Gristionogaeth fyddai y cyfryw ; ac mewn gwirionedd, ni all

neb ond Duw sefydlu y Gristionogaeth wirioneddol, o herwydd

*bydd ei sefydlogrwydd hi yn gyfartal i'r sicrwydd a ddyry

Efe, drwy yr arwyddion, canlynol i'w eu hufydd-dod i'w air

drwy ei weision. Eu cristionogaeth eu hunain ac nid ei Grist-

ionogaeth Ef a sefydlir hebddynt.

Digon bellach, rhag rneithder gormodol, er profi yr afresym-

oldeb o ddweyd fod yr arwyddion yn rheidiol er sefydlu Crist-

ionogaeth gynt, a bod yr un arwyddion yn afreidiol er sefydlu

yr un Gristionogaeth yn awr. dywedir yn nesaf, os sefydlu

cyfyndrefn ar y ddaear, sef ffurf heb ei grym a feddylir wrth

sefydlu Cristionogaeth, dylai y rhai a haerant hyny brofi eu

rbod hwy yn cyd-ymffurfio a'r ffurf eglwysig hono a geir yn J
20 [pris \g.
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Testament Newydd ynte, cyn y gallant honni fod Cristionogf-
aeth wedi ei sefydlu. A chan na all dwy ffurf groes iV gil-

ydd fod yn gywir, yna y rnae yr oil o'r gwahanol ffurfiau »
sectau a honnant fod yn Gristionogol, yn condemnio yr holl rai

ereill ond eu hunain o fod yn anghristionogol, sef y fod Crist-

ionogaeth heb gael ei sefydlu yn eu plith; yr hyn, yn ol eu
cyfaddefiad au hunain, o ddyben arwyddion er ei sefydlu, a
brawf y dylent ymdrechu cael yr arwyddion er ei sefydlu yn
mhlith y lleill, ac yn eu condemnio eu hunain am beidio eu
ceisio i'r dyben hyny.

Etto, os sefydlu y grediniaeth o farwolaeth ac adgyfodiad
Grist a feddylir yn sefydlu Cristionogaeth, a bod hyny wedi ei

brofi gynt, gofynir paham nad oes yr un anghen i gael dynion
i gTedu hyny yn awr; ac os felly, paham na ddylent gael yr
un arwyddion? Ebeyr anffyddiwr, gyda gradd o gyssondeb. yn
ngwyneb yr haeriad mai dyna ddyben yr arwyddion; a dylai y
rhai a ddy wedant mai dyben yr arwyddion hyny, oedd er argy-
hoeddi y byd,wneyd gwyrthiau, neu beidio proffesu cymaint o sel

ac awydd i gael gan y byd gredu ynddo, cyn y byddant gysson
a'u hunain. Eithr er fod wedi ymresymu fel hyn a " Christion-

ogion," ar sail eu haeriadau eu hunain, o ddybenion yr "arwydd-
ion," etto ni chaed argyhoeddiad mai dyna oedd gwir ddyben yr
arwyddion na gwyrthiau Crist na'i olynwyr, onide, rhaid can-

iatau hefyd iddynt gael eu siomi, yn gymmaint mai eu gwrthod
a'u herlid a gaffent fwy fwy, yn gyferbyniol i fawredd a chy-

hoeddusrwydd yr arwyddion a welid, hyd nes i'n Harglwydd
tirion waeddi unwaith ynghanol eawod o gerrig ei labyddwyr
duwiolfrydig, •' Am ba un o'r gweithredoedd nerthol a "wnaeth-

ym yr ydych yn fy llabyddio i?" Hefyd, pan yr adgyfododd
Laszarus o'r bedd, cynddeiriogodd hyny hwynt nes y gorfuwyd

y ddau i ffoi am eu heinioes: rhyfedd fel y siomwyd yr Iesu

os dysgwyliai i hyny argyhoeddi yr edryehwyr, o'i ddwyfol-

deb! Ac er fod rhai wedi credu wrth weled yr arw3'ddioa

weithiau, ni phrofa hyny mai drwy ddangos arwyddion o flaen

eu llygaid yw y ffordd a drefnodd Duw i argyhoeddi y byd.
Profwyd eisioes mai i ganlyn y rhai a gredasent dystiolaeth

gweision Crist eisoes, ac nid i anghredinwyr er eu dwyn i

gredu, yr addaw wyd yr arwyddion dwyfol. Mae ffydd yn dyfod
trwy gb/wed, nid trwy weled, ond clywed gair Duw o eneuau
ei weision ; a gair Duw i bob oes a phobl yw y genadwri a an-

fona Efe atynt drwy ei weision, ufydd-dod i'r hon sydd anheb-
gorol, cyn y mae iddynt bawl i weled na mwyuhau yr arwyddion

hyny eu hunain.

Cynnysgaeth credinwyr ac nid pethau i anghredinwyr yv y
doniau ysbrydol a'r gallu Duw; -tu fewn ac nid tu allan i'r eg-

lwys y maent i'w cael. A thra yr ymddengys yn rhesymol, i'r

rhai a ddywedant mai dyben gwyrthiau oedd sefydlu Cristion-

ogaeth, wneyd gwyrthiau eu hunain er ei sefydlu; etto, hollo!

afxesymol gofyn i ereill a gredant yn groes i hyny, am yr wo.
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peth. Y rhai a gredant y Gristionogaeth a ddarlunia y traeth-

awd hwn ni phrofFesant allu gwyrthiol eu hunain ; a chan i

Dduw eu danfon i bregethu y genadwri a roddes iddynt, a'u

bod hwythau, fel Paul gynt, yn gwybod uiai " trwy ffolineb

pregethu [nid gwneyd gwyrthiau] y gwel Duw yn dda gadw y
rhai sydd yn credu" eu geiriau, ac nid eu gwyrthiau, yna afres-

ymol yw gwrthod eu geiriau a gofyn am weled gwyrthiau cyn

y credir eu cenadwri.

Yr wrthddadl olaf y caniata, cyffini*u y traethawd bach hwn
i sylwi ami, a'r un fwyaf poblogaidd, debygir, a gynnygir yn
erbyn y grefydd lion yw,—fod yr holl ddadguddiadau ag a ellir

ystyried yn anghenrheidiol er iachawdwriaeth dyn wedi eu
rhoddi eisoes, eu bod yn gynnwysedig yn y Beibl; ac y fod yr
oes hon mor oleu fel y mae ychwaneg yn afreidiol i ni.

Ni ellir dweyd ond ychydig yma, o'r llawer o wrthbrofion a
feddir, i'r haeriad yma; yn unig sylwir mai drwy roddi dad-

guddiadau newyddion a pharhaus y sefydlodd ac yr arweiniodd

Duw ei Eglwys ar y ddaear yn mhob oes a gwlad o honi,—nid

oes o fewn yr y6ffrythyrau air o son am Eglwys i Dduw yn
gwadu yr anghen o, nac heb fwynhau dadguddiadau newyddion
a pharhaus iddynt eu hunain; ac o ganlyniad priodol y gellid

ystyried bodoldeb Eglwy6 i Dduw, heb iddi gael dadguddiadau
newyddion, yn wyrth na cheir hanes ei cbyffelyb gan Dduw yn
holl oesau mynedol y byd. Dywed holl " Gristionogion" fel y
galwant eu hunain, fod y Duw a roddai, a'r Iesu o addawai,

ynghyd a'r Ysbryd Glan a gyflwynai ddadguddiadau parhaus
i'w Eglwys yn yr oesoedd cyntefig yn fyw yn awr, ac yn ang-
hyfnewidiol, ac y fod cynnifer o angylion yn y nef yn awr ac a
fu erioed, eu bod mor awyddus i achub dynion yn awr ae

erioed; ac onidyw ygrediniaeth yna yn gorfodi, yngwyneb cys-

•ondeb, i gredu eu bod mor barod i wasanaethu lies ac i gyflwyn*
goleuni i ddynion yn awr, pe y teilyngent hyny?

Ni wyddys am gymraaint ag un o weision Duw, dan unrhyw
amgylchiad, a ddywedodd nad oedd anghen ychwaneg o ddad-
guddiadau; e'ithr o'r ochr arall, lleferydd yr anghrist ai weision

y profwyd hyn bob ameer; ni waeth ganddo ef pi mor rith

dduwiol y bo dynion—pa fath, na pha nifer o eglwysi fydd gan-
ddynt—pa ordinhadau nac athrawiaetliau. na pha mor ami a hir

y rhith weddiant am y peidiant a chael dadguddiadau newydd-
ion. Nid anesmwythodd un eglwys, araddifaid o swyddwyr ys-

brydoledig, mo hono. Ni fu arno arswyd eglwys heb ddadgudd-
iadau, ond chwardda yn ei lawes pan ganfydda holl eglwysi y
byd, a llawenha uwch y miliynau 6ydd ynddynt wedi credu yr
haeriad anysgrythyrol ac anghristaidd, sef, fod dadguddiadau
newyddion yn afreidiol. Gwyr mai tra hyny, y gall efe eu cylth

arwain oddiamgylch i gyfeiliornadau.

Y gampwaith rymusaf a wnaeth Satan er sefydlu ei deyrna«
oedd, ennill " y trydydd cynghor yn Carthage," tua diwedd y
bedwaredd ganrif, i eistedd mewn barn arycynysgrifauafedd-
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ent o air Duw, crynhoisent a ddewisent yn gyfrol a gwrthod*-

asant y gweddill, gan sefydlu eyfraith, na ychwanegid bytk
lyfrau na dadguddiadau at y " Gyfrol." Gorfododd hyn eu holl

hudoledigion hwynt yn y eanrifoedd dilynol i wrthod pob peth

a, broffesai fod yn ddadguddiad newydd, a gwyddai efe yn burion

nad oedd berygl i ddynion ddeall ei ddichellion tra y cadwai y
gorehudd hwn dros eu llygaid. Boddiwyd ef yn fawr wedi

kyny, wrth weled Pabyddion yn troi yn Brotestaniaid ac yn
lluosogi fel y gallai gymmwynasu pawb a'r grefydd a ddewisent,

a pbob peth er eu taweln a'u boddio i wneyd heb ddadguddiad-

au newyddion. Eithr yn y fan y denfyn Duw ei angylion i'r

ddaear, yr anfona ddynion ysbrydoledig i sefydiu Eglwys iddo

ei Hun, ac y mwynheir dadguddiadau a donian yr Ysbryd
Glan, cynhyrfa yr holl gau grefyddau a fedda yn y byd i gyd-
wrthryfela yn erbyn hono a phob dyfeisiadau, ac nid yr un
dan sylw, sef afreidiolrwydd dadguddiadau newyddion, yw r
lleiaf ei heffaith o'i blaid; eithr trwy bon, ynghyd ag ystoriau

anwireddus am gymtneriadau gweision Duw, a sel dros grefydd-

au eu tadau, a'r Beibl, cynhyrfa ei fyddinoedd mwyaf crefyddol

i'w herbyn; ac os na all eu lladd ni foddlonir ef heb dreio lladd

eu dylanwad fel na chreder eu tystiolaeth; a'i unig ddyben }
rn

yr oil y w. cadw ei ddeiliaid yn y tywyllwch, drwy wrthod dad-

guddiadau newyddion, a goleuni Ysbryd Duw drwy ei ddoniau
ai nerthoedd Dychryna ei brif filwyr, y rhai a foethwyd gan-

ddo a bywioliaethau parchus ac ennillfawr, rhag i obaith en
helw ballu pan y elywant am grefydd yn cael ei phregethu heb
arian ac heb god, gwewyr a'u harswyda pan glywant am adferiad

yr hen Grist'nogaeth ddwyfol a'i dadguddiadau, ei gweledigaeth-

au, a nerth yr Ysbryd Glan; ofnant y deuai goleuni y nefoedd a'u

twyllwch a'u rhagrith hwy i'r goleuni, ac na chaffent gyflogau

end am bregethu credoau croes-bleidiol, dynol, a chyfeiliornus
;

a chan na ddysgwyliant wobr gan Dduw, byddai yr hyn
gaffeut gan y rhai a'u hiawn adwaenau yn rhy fach yn eu
golwg.

Ymffrostio a wneir fod hon yn " oes oleu," a'ie! " Oes oleu

yr efengyl," " Gwlad oleu y Beiblau," a " gardd oleu Cristion-

ogaeth,"* mecidant! Ni bu oes dywyllach o barthed i oleuni

crefyddol o'r nef, er pan y crewyd dyn ar y ddaear! Pa faint

mwy tywyllwch y dichon dyn fod ynddo na'i fod yn credu am j
goleuni mai tywyllwch yw, ac am y tywyllwch mai goleuni yw?
A haeru hyny yw dweyd nad oes eisieu chwaneg o ddadguddiad-

au, o herwydd mai trwy ddadguddiad y daeth pob pelydr o wir

oleuni a gafwyd i'n byd ni. Rhaid mai ar yr oes hon yr edrychai

Esaias pan y dywedodd, "Tywyllwch a orchuddiodd y ddaear

a'r fagddu y bobloedd;" ac oes tywyllwch y fagddu yw—
eaddug o ymglasgiad eanrifoedd, drwy gyfeiliornadau ga»

Gristionogaeth, a gwrthodiad dadguddiadau. Caddug mor
ddudew fel na threiddiodd un pelydr o wawl goleuni y nef drwy-

ddo er ys oesoedd, hyd nes y tiriodd angel cadarn o'rentrych i'r.
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tfyfnderoedd tywyll a dwyn y wir Gristionogaeth—efengyl y
gallu Duw—dadguddiadau newyddion, a goleuni y nef i dywynu
unwaith etto ar galonau y rhai a'i derbynia, eithr mor gynef-

Snol y mae gau Gristionogion o dywyllwch nes na fynant weled

y gwir oleuni, lawer o honynt, er ei fod yn tywynuyn eu plith.

Weithwn ddarllenydd hynaws, cyflwynir y sylwadau hyn
'i'ch ystyriaeth ddyfrifol gan un sydd yn gwybod mai y
Gristionogaeth a ddarlunir yma yw yr vnig grefydd a ddichon

achub yr enaid—mai drwy yr efengyl dragywyddol hon y mae
bywyd ac anllygredigaeth yn dyfod i oleuni; a'r dystiolaeth hon
Sydd gy wir,— sef. y fod Duw icedi sefydlu yr Eglwys a ddarlunir

yma yn ein gwud, a rhoddi ynddi yr holl swyddau, ordin-

hadau, doniau a bendithion a roddes yn ei Eglwys gynt.

Sicrheir y ceir maddeuant pechodau gan bob un crediniol ac

edifeiriol a fedyddir i'r Eglwys hon; a thros, ac yn awdurclod y
Duw a'n danfonodd sicrhawn y derbynir dawn yr Ysbryd Glan
megys cynt, ac y pro/a Efe mai chwedlau anwireddus yw yr
hyn a ddywedir i'w herbyn hi, er rhwystro yr ymchwiliwr rhag
ei chad. Eithr yr hyn a wyddom a dystiolaethwn,— ein dyled-

swydd a'n braint yw hyny, a saif pob iot o'r gwir hwa
pan do holl gau grefyddau y byd. a'r byd ei hunan heibio fel cys-

god, a deuwn ni a'n tystiolaeth i wyneb y darllenydd etto, o

flaen brawdle lie y caiff pawb y gwir, ac yno tystiwn mai hon.

yw Eglwys Crist, a'n bod ni yn gwybod hyny! !

DYLEDSWTDDAU LLYWYDDION CANGENAU.

'Pob Llywydd Cangen a osodir gan Lywyddiaeth y Gynnad-

ledd, yn unol a'r dadguddiadau, ac yn ol cyfarwyddyd yr

Ysbryd Glan, ac fel y cyfryw y mae yn gyfrifol iV Dduw ac

i'w osodwr, am yr athrawiaeth a ddysgir, yr esiamplau a roddir,

a'r ddysgyblaeth a weinyddir ar bawb.

1. Dylai pob Llywydd Cangen fod yn ddyn pur mewn ath-

rawiaeth, cadarn yn y ffydd, selog dros waith ei Dduw, a

pharch i'w orchymynion a'i gynghorion Ef yn fwyaf, ac yn flaen-

&* o bob peth, yn mhob man, a phob amser
;
yn \Vr bucheddol, yn

ymarferyd duwioldeb gartref, yn cadw ei deulu mewn trefn, a'n

hyfforddi yn ol cyfraith yr Arglwydd.

2. Dyfod i gynghor y Gynnadledd bob bythefnos, (neu bob

wythnos os bydd) i dderbyn hyfforddiadau, yn athrawiaethol,

dyledswyddol, a Llywyddol, a gofalu fod y cynghorion a gaiff

yn cael eu dysgu i'w gyd-swyddwyr yn nghyngor ei gangen,

dan ddylanwad yr un Ysbryd, ac yn yr un modd ag eu dysgwyd
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yn ngynghor y Gynnadledd, ac arolygu fod holl Lywyddion f
dosparthiadau yn deall ansawdd a natur yr hyn a ddj-sgir iddynt,

fel y gallont fod yn selog drostynt, ac yn oleu i ddysgu y rhai

»ydd dan eu gofal, fel y bydd y dyledswyddau a gyflawnir yn

affeithiau teimlad, ac ewylh'sgarwch calon, a bendith yr Ar-

glwydd yn eu canlyn.

3. Gofalu aDi gynghor ei ganghen bob tro os bydd yn bosibh

i ddysgu yr hyn aglywodd, a chlywed ansawdd y dosparthiadau.

pwy sydd yn byw yn ffyddlon, (yn swyddwyr a Saint), ac os

»es rhai heb fod felly, beth yw yr achos, pa un ai angrediniaeth

yn egwyddorion cyflredinol yr Eglwys, neu wrthwynebiad i

Lywyddiaeth yr Eglwys? Dyma dri plieth anghenrheidiol i'r

holl swyddwyr a'r Saint i fod yn fanwl ynddynt, er bod yn fedd-

iannol ar ddigon o Ysbryd Duw, ac i barhau yn wrol trwy bob

anliawsderau a ddaw i'w cyfarfod yn yr Eglwys hon.

4 - Gofalu hefyd, fod yr holl gyrddau cyhoeddus yn cael eu

cadw yn eu He a'u hamser priodol. ac fod trefnusrwydd yn y
cyrddau, y siaradwr yn dysgu yn sobr a phwysig, a'r holl

wrandawwyr yn siral, nid yn siarad a'u gilydd, nac yn darllen

rhyw lyfrau, fel niewn ysgol. Dylai y brodyr sydd yn y
cylch gael cyfleustra i bregethu a dysgu, yn ol gwahoddiad y
Llywydd, a gofalu peidio bod yn rhy hir, na dweyd dim ond

yr hyn maent yn ei ddeall, a pheidio dweyd y cyfan o hyny yn

rnhob man, yr egwyddorion cyntaf i'r byd, ac annogaethau i'r

Saint i gredu a gwneyd y gorchymynion a'r dyledswyddau

a roddir iddynt gan eu Llywyddion, y pwysfawrawgrwydd o

hyny, y bendithion trwy wneyd hyny. a'r canlyniadau o beidio

gwneyd hyny.

Dylai pob Llywydd eangen ddysgu hyn yn ei gynghor, a

gofalu os bydd rhyw frawd wedi esgeuluso ei gylch, ei alw i

rhoddi cyfrif am ei esgeulusdod, ac os achos cyfreithlon a'i

rhwystrodd, wedi methu cael neb i fyned yn ei le, anfoned

lythyr wedi ei ardystio gan Lywydd ei gangen, i brofi mai

achos cyfreithlon a'i rhwystrodd.

5. Cadw trefn dda yn y cynghor, gan fod yn siml a sobr,

nid yn ysgafn a gutter :r»°wn teimlad, gwedd, na gair, gofalu

fod dysgyblaeth dda yn cael ei c^dw ; o herwydd, os bydd es-

geulusdod mewn gweinyddu dysgyblaeth ar yr Henuriaid a

swyddwyr y cynghor, byCd pechodau yn sicr o lusgo i fewn i'r
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gangen, a'r Llywydd a oddefo i ddysgyblaeth yr Eglwys hon

gael ei sathru dan draed, a ystyrir yn fwy troseddwr na'r

gwaethaf o fewn ei gangen; goddeflad bychan o'r natur hyn a

achosa ryddid a difaterwch raawr.

Dylent ofalu fod yn ddidderbyn wyneb tuag at swyddwyr a

Saint a thuag at bob peth, oasgliadau arian fel dyledswyddau

ereill gymmaint a dim, a mynu gwybod fod pob peth yn ei le,

a'i amser, a'r holl Lywyddion dospartbiadau yn rhoddi dynion

gofalus i gasgm, a chyfrif plaen a chy wir i gael eu rhoddi o'r

holl gasgliadau a'r ddiwedd pob chwarter; hefyd, mynu gwy-

bod fod y ddyled a gyhoeddir ar yr Udgoen am Lyfrau, ar

ddiwedd y chwarter, yn Lyfrau a'r law, ac yn ddyled allan, os

bydd peth, hyn nid yw yn ganiataol, a gobeithio na fydd yn
bod chwaith, ond os bydd, dyledswydd Llywydd y gangen yw
mynu gwybod fod y dosparthwr yn ddyn gonest, fel y byddo

ymddiried ynddo gan yr holl Saint.

6. Gofalu fod Llywyddion y dosparthiadau yn ddynion

profiadol yn y ffydd, ac yn gwybod rheolau yr Eglwys yn dda,

fod dysgawdwyr yn mhob dosparth yn ddynion mewn oed, (os

gellir eu cael) yn llawn o amynedd, serchawgrwydd, pwyll a

doethineb, yn deall eu gwaitb, ac yn ei gyflawni, fel y gallo yr

holl Henuriaid a'r Offeiriaid fyned allan i bregethu bob sul, ae

yn yr wythnos i gyflawni eu dyledswyddau; yr Henuriaid i

ymweled a'r cleifion, a gweinyddu ordinhedau er cael bendith-

ion ysbrydol, a'r Offeiriaid oddiamgylch i ddysgu yregwyddor-

ion cyntaf, a phregethu yn mhob man lie y cant, a gofalu fod yn
Ian a thrwsiadus eu cyrff, felly pob swyddwyr pan yn myned i

ymwneyda gwaitb yr Arglwydd, y Diaconiaid yn ymweled a

thai y Saint bob wythnos, yr un peth a'r swyddwyr ereill, a

holi a fydd angen cymhorth ar y teulu, a'u hyfforddi mewn cyf-

iawnder adaioni,a'u hannogigadweubunaino ddyledion,a pban

fethont, dweyd eu hamgylchiadau wrth yr hwn y maentyn ddy-

ledus iddo, fel na byddo yn diraddio crefydd y Saint, a'u

rhoddi yn y Cwrt Bach, peri gwarth, a chael talu dwbl yr arian,

a hyny i gyd yn achos esgeulusdod siarad a'r Masgnachwr

y bu delio ag ef. Frodyr, edrychwn a'r ogoniant gwaith yr

Arglwydd, a gwnawn bob peth yn gyflawn, gweddaidd ac

xnewn trefn.

Daniel Daniel*.
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Y ffoki>i> i ddedwyddwch.—Cyrhaedd dedwyddwch yw
amean dyn yn mhoh ysgogiad e>'i eiddo, debygwn, ac mor ara-

rywiol a'u hymgeisiadau ydyw eu barnau am natur dedwydd-

wch: meddylia llawer mai boddio cliwaatau y cnawd a ddyry

iddynt fwyaf o ddedwyddwch, ereili yn hollol groes iddynt a
geisiant ymddedwyddoli wrth groesi holl ddymuniadau natur

braidd; nid ychydig yw y dosparth a gredant mai arian yw yr

allwedd a ddadgloa gelloedd dedwyddwch, eithr y mwyafrif

a gredant bod crefydd yn anhebgorol er mwynhau dedwyddwch.

Ac y mae poblogrwydd y dywediad yna yn peri ymholiad yn
mhellach, sef, pa fodd y dichon crefydd ddedwyddoli dynionr

Sylwn mai rhaid fod crefydd yn sylwedd neu fod sylwedd rnewn

cyssylltiad a chrefydd cyn y dichon greu effaith ddedwyddol

nac annedwyddol, eanys os nad sylwedd, dsddim yw, ac effeith-

iau dim ni fyddant ond dim yn dragywydd. Ymddengys, ynte,

bod dedwyddwch yn sefyllfa, ag sydd yn anhebgorol i gael syl-

wedd i'w achosi, neu i ddwyn dyn iddi, a rbaid bod y sylwedd

hwnw o natur ddedwyddol ei hunan, cyn y dichon fod ei effeith-

iau yn ddedwyddol. Fod y sylwedd hwnw allan o gyrhaedd

dyn, o hono ei hunan, a gyfaddefir yn ei waith yn crefydda er

mwyn i gael. Tybir gan rai y gwna y naill beth hwy yn dded-

wydd yn y fuchedd hon, ond y rhaid cael rhyw beth arall o natur

wahanol er eu dedwyddoli yn y byd y ddaw; ac o ganlyniad

nid yw yr awydd sydd am grefydd ond darpariad erbyn y byd

arall; eithr gwelir y camsyniad o hyn yn y ffaith mai mwynhau.

o ffrwyth y gweithredoedd a wneir yma y byddys yn y byd a

ddaw, 'pa un bynag a fyddant ai da ai drwg:" hefyd, gan

mai y sylwedd dedwyddol ag sydd mewn crefydd yw yr unig

beth a achosa ddedwyddwch yn y byd a ddaw, gwelir y ded-

wyddola hwnw ei feddiannydd a'r un rhyw o ddedwyddwch)

yma ac yno;. ac o ganlyniad mai y sylwedd hwnw. yw ;

yj-
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unig beth a ddug wir ddedwyddwch yma ac ar ol myned

oddiyma.

Bellach amlwg yw mai yn y mwynhad o'r sylwedd hwnw yn

unig y mae gwir ddedwyddwch; ac y fod graddau 3
r dedwydd-

wch a fwynheir yma ac yno yn dibyau ar, ac yn gyferbyniol i'r

graddau a feddir o'r 'sylwedd hwnw, a brofir oddiwrth yr ys-

grythyrau a brofaat y bydd cyflawnder obob dedwyddwch yn

y nef, o herwydd y bydd pawb yn berffaith yno. Wrth hyn

gwelir nad ymollyngiad i foddio chwantau nac i garu gwrth-

ddrychau anrahur ond, ufydd-dod i'r sylwedd perffeithiawl hwn

a grea wir ddedwyddwch yma nac yn y byd a ddaw; ac felly yr

ymholiad pwysiccaf yngolwg dyn doeth yw, pa fodd i gae*

gafael ar y sylwedd hwnw, a pha fodd i'w gynnyddu? O herwydd'

gan mai cael y cyflawnder o ddedwyddwch yw y gamp uchaf

—y cyfoeth mwyaf, a'r trysor goreu, yna yr hyn a'i dyry yn

ein mheddiant tydd o gyd-bwys i'w gael.

Ni bydd yn newydd i'r Saint pan y dywedwn mai Ysbryd

Duw yw y sylwedd perffeithiawl a dedwyddol hwn, efallai mai

newydd da fydd i ambell ddarllenwr pan y siqrhawn fod hwn

i'w gael yn awr drwy iddynt ufyddhau i ofynion Duw drwy ei

weision, a chymmeryd eu bedyddio ac arddodiad eu dwylaw

hwynt; a newyddion da o lawenydd mawr yw hyn gan bawb a

wnaethant felly, ac hysbyswn mai ein dyben yn hyn o ym-

resymiad yw dwyn y rhai a deimlasant raddau o'r dedwyddwch

hwn i ymresymu drostynt eu hunain, pa fodd y gallant

gynnyddu y dedwyddwch hwnw fwy fwy. Yn gymmaint ag

mai y blaenffrwyth o'r Ysbryd Glan a roddes iddynt yr hyn a

feddant o wir ddedwyddwch, felly y cynnyddiant o hono yn

unig a ddichon gynnyddu eu dedwyddwch; ac yn gymmaint ag

mai drwy ufydd-dod i Dduw y derbyniasant raddau o hono,

pwy na wel mai yn yr ufydd-dod i holl orchymynion Duw y
cynnydda. Fel, o'r ochr arall, nid yw yn destun syndod fod yr

Ysbryd hwn yn cilio, a'i ddylanwadau dedwyddol yn cael eu

gorchfygu gan annedwyddwch i'r graddau ag yr anufyddheir

i'w orchymynion Ef.

Ni raid ychwanegu rhesymau a'r hyn, ac ni raid i neb o'r

Saint ddyfod attorn i ofyn beth a wnant i deimlo yn fwy ded-

wydd, mae y ffordd o'u blaen—yn eglur—yn rhydd, ac y mae

pob dedwyddwch yn eu denu "i redeg yr yrfa" hon, ac nid i
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sefyU ar ei chanol; a dylai yr annedwyddwch a'u llanwa drwy

•ageulusdod, eu symbylu i ffyddlondeb gyda'r yr unig wir

ddedwyddwch a ellir gael. Mae mor amlwg y fod cynnyddiant

•a dedwyddwch yn ymddibynu a'r eu ffyddlondeb yn gwneyd,

ag yw amlwg iddynt hwy, mai drwy wneyd yr hyn a wnaethant

j cawsant yr byn ddedwyddwch a deimlasant. Aros heb

wneyd hyd nes y daw teimladau dedwyddol iddynt sydd yn

gyffelyb i aros i oleuni yr Haul orfodi eu hamrantau i agoryd o'i

flaen er eu gwaethaf ;—peidio gwneyd daioni hyd nes y teimlir

yn hapus, yw aros i Dduw eu bendithio am droseddu ei

•rchymynion, pan nad yw annedwyddwch ond effeithiau

anffyddlondeb.

Dywenydd genyrn fod y swyddwyr sydd yn y cylchoedd hyn

wedi agor eu llygaid ar yr egwyddor hon, ac yn lie beio arall

na dysgwyl yn hwy, fel y cleifion hyny wrth lyn Siloam am
gynhyrfiad y dwfr, eu bod yn penderfynu cynhyrfu y dyfroedd

marw eu hunain—yn penderfynu " agor eu safnau" fel y gallo

Duw gyflawni ei addewid drwy eu llanw a geiriau y bywyd.

"Wrth wneyd ei ddyledswydd o bregethu y niwynha y pregeth-

wr ddedwyddwch— wrth adeiladu ac ymgeleddu y gweiniaid yr

yraddedwyddola yr Athraw—wrth dystiolaethu, traethodu, a

diwidl-fucheddu hyd Iwybrau Duw y teimla yr aelodau yn

ddedwydd, a thrwy ufyddhau i bob gair a ddaw allan o enau

yr Arglwydd drwy ei weision y cynnydda gwir ddedwyddwch

pob un o'r Saint :—ofer ceisio, nid oes reol arall,—hon, a, ded-

wyddwcli, bod heb hon yw, bod heb ddedwyddwch? Weithian,

amlwg yw fod allweddau dedwyddwch pob swyddog ac aelod

yn eu dicylaw eu hunain ; a'i defnyddia, a brawf y ffaith; a beidia,

na faied ond ei hunan!

Cynnadledd Sik Abektkifi.—Deallwn drwy lythyrau

dj'ddorol oddiwrth y Llywydd Evans, Jeremy, Daniels a'r

Henuriad Robert Parry, eu bod wedi cael Cymmanfa ragorol

yn Ffair Rhos, Sul y 7fed. o'r mis hwn, yn cynnwys 5 cangen,

7 wedi eu bedyddio, cyfan 112. A chawsant amser dyfyrus yn

Aberystwyth, yn y dyddiau canlynol,—bod ein Cynghorwyr

wedi adolygu a gwrthbrofi cyhuddiadau anwireddus y Parch.

Wesleyaidd a gafodd beth o'n sylw, ynghyd a'i Ddarlith, mewn
rhifyn blaenorol o'r Udgoun, i hollol foddlonrwydd tyrfa liosog
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»» -wrandawwyr astud a boneddigaidd a ymgasglasent i'r Assem-

bly Rooms helaeth a chyfleus, yr hon drwy hynawsedd a bon-

eddigeiddrwydd clodadwy Maer, aBonedd ereill y dref, a ganiat-

awyd, ar yr achlysur, i'r Saint amddiffyn ac i'r Brawd Parry

areithio a'r ' Formoniaeth;' a phan y boddlonodd y Brodyr

deallus hyn eu hunain, y rhai a wyddant betb yw doethineb a

gwirionedd, mor fawr ag y dywedant eu bod, credwn y dylai

pawb ereill o garwyr gwirionedd hollol ymfoddlnni.

Dywedodd y Parch, na fu efe yn sefydliad y ' Morraoniaid,'

ac na wyddai aragen am danynt nac a glywodd gan eu gelyn-

ion, a diflasodd ei wrandawwyr drwy ferwino eu clystiau a'r

hen chwedl o " gerdded ar y dwfr" dros afon y Missisippi,

ar blanciau a asodasid ar bolion y nos o'r blaen, &c. Atebodd

y Llywydd Daniels, y byddai gosod polion yn yr afon lie yr

enwodd, sef a'r gyfer Nauvoo, gwaelod yr hon sydd graig yr

holl ffordd o filltir a thri chwarter, ac mewn dwfr a red mor

chwyrn a chewch milltir yn yr awr, yn fwy o wyrth nag a

gredodd y Saint eu hunain ddarfod i Joseph Smith erioed am-

canu ei gwneuthurl

Darllenodd y Llywydd Jeremy dystiolaethau yn y ddwy
jaith, a gyhoeddwyd gan dystion diduedd, i ddieuogi JJeseret a'i

phreswylwyr o'r holl gamgyhuddiadau add\gwyd i'w herbyn,

i foddlonrwydd yr holl wrandawwyr yn ol pob argoelion, ac

achosodd yr ymosodiad lawer o ymchwiliad i'r grefydd oedd

rhy ddisylw yno a'r blaen, ac y mae argoelion gobeithiol y caiff

yr ufydd-dod a deilynga gan ei hymchwilwyr gonest.

Clywsom fod y Brawd Parry, wedi areithio yn ddylanwadol

iawn ar eu hoi a thystiolaethu yn nerthol wrth ei hen gofoidion,

canoedd o y rhai a ddaethant i'w wrandaw, ei fod ef erbyn hyn

wedi cael gafael yngwir Eglwys Dduw. Clywsom fod cy-

hoeddwr ystori " hosanau yr hen wreigen," wedi cuddio ei

wyneb mewn cywilydd rhag y canoedd digofus olygon a

rythent arno pan yr adgoffhaodd y Brawd Parry ef o'r fatli

gampwaith o "oleuo y wlad o dwyll Mormoniaeth," a chyhoeddi

y fath chwedl.

Wedi yr oil, teimlwn fod Duw yD nerthu ei weision i

amddiffyn y gwirionedd a'i fod yn goruwch-lywyddu holl gyn-

ddaredd dyn i'w hwylyso yn y blaen; felly parhaed y cydweddia

holl Want Duw gyda ninnau.
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Penfro Ogleddol. -Cynhaliwyd Cymmanfa yn Abergtfaeri

Sul y 1 4fed o'r mis liwn, a hysbysir ni drwy lytbyrau cysur-

lawn oddiwrth y L'ywyddion Jeremy a Reese fod Ysbryd yr

Arglwydd yn gorphwys yn nertbol ar y pregethwyr a'r Saint

drwy yr holl gyfarfodydd, fod yr eghvysi yn mwynbau mwy-
fwy o'r doniau ysbrydol, undeb a chariad yn cynnyddu, a rhai

pobl onest o blith gau grefyddau yn ymofyn am Dduw yn ei

drefn ei Hun:—e.yrhaeddasai amryw o'r gwirfoddiaid oddiyma

yno, a mawr y llawenydd oedd gan y fyddin frwydrol, o gael eu

eynnorthwy, a galwant am ychwaneg etto. Pwy a aiff?

LLYTHYR O DOINAS Y LLYN HALEN MAWR.

Dinas y Llyn Halen Mawr, Ion. 22, 1854.

Anwitl Rieni,— Yr wyf yn defnyddio y cyfleusdra hwn idd

eich hvsbysu ein bod fed teulu wedi cyrbaedd y lie hwn er y 10

o fiVMedi diweddaf, ac yr ydym oil wrth ein bodd yn y lie rbag-

orol hwn. Mae y 1!« o ran ei hinsawdd yn iachus, yr awyr a'r

dwfr yn bur, lit bras a thoreithiog er oynnaliaetb dynion ac anif

eiliaid, a digon o hono am ddim braidd ond cloddio o'i amgyloh

a'i lafurio; y mae yn dwyn o 30 i 50 bwsbel yr erw o wenith

neu unrhyw yd arall. Y mae yraa bob peth yn tyfu ag sydd

yna, a llawor iawn o bethau ereill na ellir eu codi yna heb hot*

house$ neu hot-beds, yn tyfu yma ddiru ond eu planu yn y ddaear,

beb ddim achle9 ra neaiawr o dtiniaeth. Mewn gwirionedd mae

y lie hwu yn gyfryw ag y gall dyn eitbaf ilawd ddyfod yn gyf-

oethog mewn tir ac auifeiliaid, a phob peth anphenrheidiol arall

at ddedwyddwch dyn, mewn ychydig flynyddau. Bum yn

gweithio peth gwaith meisiwn yma, neu brick-layer, oa mynwch,

ac yn ennill 3 dollar yn y dydd, a phe buas#n yn fwy cyfarwydd

yn y gwaith hwnw mi a ennillaswn ychwaneg. Huriau gweithwyr

yn y lie hwn yw fel y canlyn : - CrefTtwyr, 3 dollar yn y dydd
;

gweithwyr cyffredin, o un ahanner i ddau ddollar yn y dydd.Pris

y gwenith yn y cyflfredin yw 2 ddollar y bwshel. Dymunwn
ddweyd wrth Thomas fy mrawd am heidio digaloni oblegid ei

dylodi, ond gwneled bob parotoad ag a alio i ddyfod i ffwrdd
;
yf

wyf yn foddlon talu ei draul fel y byddo ei bassage yn rhydd

•rb yn y spring nesaf.
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Y mae Wm. RicharJs, yr Engineer, a David Jones, CvTmbtch

a'i deulu, yn eruhi eu cofio at Thomas Rees a'i deulu, gan eu

hysbysbysu eu bod h'wy yn gysurus ac vrth eu bodd. Y mae

bwn yn le ag y gall dyu ddarparu mwy yr haf nai anghen erbyn

y gauaf. Y mae David Jones yn bysbyau ei fod wedi ysgrifeuu

at y merched, a dyinunwn i chwi roddi gwybod yn eich llythyr o»

ydynt wedi ei dderbyn a'i peidio.

Aufonwch lythyr yn ol mor fuan ag y derbyniwcb hwn.

Ydwyf, eich mab,
Johh Rees.

ARWYDDION YR AMSERAU, AM AJDFERIAD POB
PETH.

,,Njbfoedd newydd, a daear newydd, yr ydym ni, yn ol ei

addewid ef, yu eu dysgwyl, yn y rhai y mae cyfiawnder yij

cartrefu," yw lleferydd Henui-iaid Eghvys Dduw ar y ddaear.

2 Pedr iii, 13.

" Teilwng wyt ti i gyrnmeryd y llyfr, ac i agoryd ei seliau

ef, oblegid ti a laddwyd, ac a'n prynaist ni i Dduw, trwy dy
waed, allan o bob llwyth, ac iaith, a phobl, a chenedl; ac a'n

gwnaetbost ni i'n Duw ni yn freninoedd, ac yn Offeiriaid; ac «c

o deyrnaswn ar y ddaeai :"—yw can yr Henuriaid yn y nef.

Dat. v, 9, 1 0.

A dywediad Apostol, am yr Iesu ydyw, y " Rhaid i'r nef ei

dderbyn, hyd amneroedd adferiad pob peth. Act iii, 19. 21.

Daeth y dyn cyntaf Adda i'r ddaear, fel yr aeth Enoc ac
Elias o honi, heb ynddo lygredd na liadau marwolaeth. i lafurio

yr ardd a'i chadw; i fyw i eppilio, i liosogi ei deulu, ac i lywod-
raethu ar boll greaduriaid y byd i gyd; ei wraig Efa, a ddaeth
yn ymgeledd gymkwys, ac yn gydmares serchoglawn iddo; a'r

ddau yn un oeddynt brydweddol mewn hawddgarwch, yn nef
olaidd mewn santeiddrwydd, yn anvrylaidd mewn gwynfyd, ac
yn gariadlon mewn diniweidrwydd.heb iddynt wybod da a drwg,
Ymddangosai y greadigaeth o'u hamgylch yn balas mawr

ardderchog ac addurniedig, i dderbyn y ddau breswylydd
priodasol i'w cbyfaneddle dawel a pharadwysaidd; ger y nen
yn fagad cylch bagad blith draphlith o gydser uwch cydser
gorloywon, ac afrifed a dryfrithent yr wybren fwaog oil, megys
lampau llewyrchus, (Jysglaer a thywynedig \nvch eu penau y
nos; y dyfroedd oeddynt gasgliedig yn yr un lie, ac arafaidd a
hardd yr ymolwynai yr haul mawr dros eu hymylon terfyn-

gylchog, gan hilio eu gwrymiau brigwynion a plielydr raelyn-
liw, ac ymdywynu yn hynaws ar y gwr a'r wraig ruddwridou
yn debyg i lygad aur, trwy bur amrautau y boreu; y ddaear
oedd lawrlen werdd a melfedaidd, yn yaifrodiog gan flodau am-
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ryliw, dan draed gorwynion y ddau ddihalog; a'u eyrff, o IfwV
glainfaen gwynaf ar aelodau prydferthach nag a ddichon i un
byth eu cerfio mewn marmor, oeddynt angylaidd mewn lied

neisrwydd a dynoldeb. Irllaes wallt modrwyog Efa. a chwar-
euai gyda'r awel iachusol a wyntai ar ei gwar iforaidd a theg;
llygaid y ddau oeddynt loywlnn mewn iechyd dymunol; delw
llywodraethwr oedd argraffedig yngwyneb serchiadol y gwr
mawrfrydig; a pbysg y mor, anifeiliaid y maes, bwyetfilod y
tir, ac ednod yr awyr, a ymostyngent yn wirfoddol i hawl ar-

glwj'ddiaeth yr un a luniwyd ar ddelw y Creawdwr; a grymut
oedd cydgerdd felus telori adar, sisial ffrydiau, a chaniad y gwr
a'r wraig i'r Tor a'u gwnaeth ; tra gorddwfn ddystawrwydd y
bydoedd dirifedi a gorfawreddog, wrth ymrolio a chwyrnellu
trwy gyfwng ceudod yr eangderau dieithafoedd ac anamgyff-
redadwy yn cyd ardystio rnai gwirionedd disyfl oedd y fawlgan

gyntefig, "Wele da iawn ydoedd," pan y cydganodd ser y
boreu, ac y gorfoleddodd boll feibion Duw.
Y wraig, mewn awydd am fod yn dduwies, " Yn gweled mai

da oedd ffrwyth y pren yn fwyd, ac mai teg mewn golwg yd-

oedd, a'i fod yn bren dymunol i beri deall, hi a gymmerth o'i

ffrwyth ef, ac a fwytaodd, ac a roddes i w gwr hefyd gyda hi,

ac efe a fwytaodd, a'u llygaid hwy ill dau a agorwyd:" ac o'r

dydd hwnw hyd heddyw, mae llygaid dyn yn agored, i wybod
da a drwg.
Troseddodd dyn gyfraith santeidddrwydd ; pechodd, a daeth

eyflog ,pechod i mewn ; sef, marwolaeth. Troseddodd dynion

ddeddfau natur, trwy ymollwng yn mhellach i lygredigaeth

pechod, ac yn gosp ychwanegol, oblegid ycbwanegiad, pechod,

daeth afiech}rd, clefydon, a heintiau i mewn, hyd nes cwtogi

einioes, a pheri i farwolaeth afael a chymmeryd dynion ymaith
a'r bob adeg, fel nad oes oedran o enedigaeth i henaint, na cheir

rhai yn meirw.
Dyryswch a amgauodd oddiamgylch dyn ; melldigwyd y

ddaear o dan ei draed ; drain, ysgall a mieri a dag dyfiant

ffrwythau; efrau a ymgymmysgant a chnwd y maes; daeth y
oreadur ardderchog yn bechadur andwyol; nid oes neb cyf-

iawn, nac oes un ; marwolaeth sydd yn teyrnasu, colyn ange»
sydd yn llym, pavod yw y bedd, uffern a egyr ei safn yn an-

ferth, a cholledigaeth a erys y troseddwr euog, oi ran ei hun yn
dragywydd.

—

{Fw barhau) R. Ddv, Ekyki.

CWYN Y SANT.

Ton.—" Canaan liyfryd "

'Rwyf wedi blino byw
Yn ngwlad y cystndd,

O na chawn fyn'd i (yw

I Seion lonydd

;
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'Does ynoa ond Hid a thrai«^

A'r bobl yn drahaus,

A'u siarad yn barhaus

Yw son am ryfel.

Nis gallaf gael un man
Heb son am ryfel,

Fe lenwir tref a Uau
A son am ryfel ;

Mae Twrci a Rwssia yn awr.

Yn llenwi daear lawr,

A son am ryfel mawr
Sy'u llon'd y gwledydd.

Pa le ? pa le ? pa le?

Caf drigfa dawel,

Neu ardal dan y ne'

Heb son am ryfel;

Gwae, gwae. drigolion llawrr

Can's ysbryd Belial fawr,

Ddaeth ar freninoedd 'nawr

Yn ysbryd rhyfel.

Nid ydyw hyn i gyd,

Ond dechreu gofid,

1 bob rhyw lwyth ac iaitb

O fewn yr boll-fyd;

Arwyddion diwedd byd,

A ddaethant yn eu pryd,

A'r bobl sydd i gyd
Yn son am ryfel.

© Da chawn drigo nghyd
A thangnefeddwyr,

Cyn dyfod ar y byd,

Y gwae fel gwewyr
;

Fy ysbryd sydd yn brudd,.

Mewn gofid nos a dydd,

Am gael dibangfa rydd

O sivn rhyfeloedd.

Seion. Seion gu,

P'ryd caf dy sengu ?

Rhyfeloedd Babilon,

Sydd yn terfysgu:

O Ddnw trag'wyddol Dad,
Prysura fy rhyddhad,
Fel gallwyf feddu gwlad

Heb son am ryfol.

T. CCNVTAJ
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^* NEWYDD DDYFOD O'R WASG. J&
Y mae yr "iJtn Grefydd [o'r] Neivydd" wedi dyfod allan o'r

diwedd, a gall y Dosparthwyr a ymof'ynant am dani ei chael

pa" y mynont. Cynnwysa tua deg o dudalenau o ddarlleniad

yn yohwanegol at yr hyn oedd yn yr Argraffiad cyntaf, etio

nid yw ei phris ond chive' cheiniog; mae mewn llythyren fanach

fel v gwelir wrth yr enghraifft a ddyfynasom o'r Traethawd
«yntaf yn y rhifyn hwn, a phapyr gwell.

lgg" Rhoddir yr elw arferol i Udosparthwyr, i'r Gwirfoddiaid,

ac i'r Cymdeithasau Traethodau!

AMRYWIAETHAU, &c,

Y Rhyfel.—Dywedir fod y Llynges, dan Syr Charles Napier

wedi darostwng amryw drefydd, a chymmeryd 1500 o Rwsiaid

yn garcharorion yn agos i Gulfor Findland,—fod 18 o longau

Brydeinig a Ffrengaeg dan y prif Lyngesydd Dundas, wedidys-

trywio holl amddiffynfeydd a nwyfau rhyfel,—dau dy pylor, ac

wedi naill ai suddo ai llosgi 11 o longau rhyfel o eiddo y
Rwsiaid, ac un Hong ryfel o eiddo Awstria; a'u bod wedi cym-
meryd 1 1 o longau Rvvsia ag oeddynt yn llwythog o nwyfau

rhyfel, heb golli ond 8, a chlywfo 18 o wyr, tra y bernir fod

lladdedigion yr wrth fyddin yn lliosog iawn. Ennillodd byddin y
Twrciaid o 70.000 o wyr, frwydr ar y Rwsiaid yn Silistria, ac

un arall wed'yn yn Nicopolis, lie y lladdwyd 1,500 o'r Rwsiaid.

Ac ar yr ail o'r mis hwn ennillasant frwdr arall yn Radova.

Derbyniadau am lyfra0 o Mai 6 hyd 26.—Mynwy, £2$

Lerpwl Cymreig, £1 10s; Morganwg Orllewinol, £5; Morgan-

wg Ddwyreiniol, £3 17s.

$^ Ymddengys llythyrau cartrefol a thramor, a gohebiaeth-

au dyddorol yn ein nesaf.

g^T Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadan,

i Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr -Tydfil.

CYNNWYS I AD. rtTn

Dvfynad o'r Hen Grefydd Newydd 309

riyledswyddau Llywyddion Canabenau 311

«oljK>ddiaetb—Y ffordd i ddedwyddwcb— Cynnariledd Sir Aberteifl—

Pctifro og'eddnl 316

Llythyr n Ddinas y Llyii Halen Mawr 320

Arwyridion yr Amseran am adferiad pob petb 32j

Cwyn y Sant yn Bahilon 322
Newydd ddyfod o'r Wass; .c S24
Ainrywiaethau, &c 32

^

MERTHYR-TYDFIL:
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Rhif. 21.] MEHEFIN 3, 1854. [Cyf. VII.

I'AHAM Y CERIR Y GWIRIONEDD?

GAN Y LLYWYOD BRIGHAM YOUNG.

Frodyr, paham y carwch y gwirionedd. Ai am ei fod yn
rhoddi i chwi y gallu, a'r awdurdod a berthyn i'r Offeiriadaeth?

Ai o herwydd ei fod yn eich gwneyd yn reolwyr, breninoedd,

ac Ofieiriaid i'n Duw ni, gan roddi i chwi alia maur? Mae yma
ddynion yn proffesu bod yn Saint, hyd y nod yn y gynrmlleidfa

hon, o fewn sain fy llais, yn rhai sydd }'n teimlo mor hollalhog

y dacthant, Hvvy a'ch melldithiant, os na welwch yn addas gyd-

synio a\i dymuniadau. Mae gan lawer o bobly byd deimladau yn
eu calonau tuag at eu gwragedd, fel os na wnant yn gymhwys

yr un fath ac y dymunant hwy gyflawni hyn nen hynyna, hvvy

a'u beiant. Y fath bethau rhyfeddol y maent hwy yn myned
i'w gwneyd! " Os na fydd i chwi ufyddhau i fy llais i, fy
nghyngor i, myfi a'ch anfonaf i uffern, a throf yr allweddau

arnoch, fel na chaffoch byth I na byth! eich rhyddhau."

Chwiorydd, byddai gystadl ichwi ystyried clindarddach drain

uan grochan, yr aderyn diofal ar ei fynedfa, neu gruglais

garan, gan belled ag y mae eu Hoffeiriadaeth yn perthynu.

Yr ydych yn ddiogel, os gwnant ond cadw eu dwylaw oddi-

wrthych; gadewch iddynt regi. Adgoffa hyn i mi ddihareb

sydd gan yr Arabiaid, fod '• Rhegfeydd sydd fel cywion ieuanc,

jhwy a ddeuant etto adref i glwydo."

^Ai am hyn—ai o herwydd ei fod yn rhoddi i chwi y fath fawfr
'•ii [pris 1#.
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allu ac awdurdod, y carwch chwi y Gwirionedd t Ai am ei ibd

yn rhoddi i chwi allu i regi eich cymmydogion, plant eich eym-
niydogion, eu gwartheg, a phob peth, o'ch hamgylch chwi?

Gadawer i'r oil o'r fath fyned ymaith i'w lie eu hunain, i Cali-

fornia, trwy y ffordcl ogleddoh nid i San Bernardino at sefyd-

liad y brodyr Lyman a Eich, oblegid y mae ganddynt ddigon o

ddynion drwg yno eisoes: eithr ewch i'r byd yn hollul ymaith
oddiwrth y Saint, a goreu po gyntaL

Dylai dynion weithredu oddiar yr egwyddor o gyfiawnder, o

herwydd ei fod yn uniawn, a'i fod yn egwyddor y earant ei

feithrin a gweled ei arferu gap bob dyn. Dylent garu trugar-

edd, oblegid ei garedigrwydd, tosturi, cariad, hynawsedd, a'r oil

o'i briodoliaethau hawddgar, a bod wedi eu hysbrydoli ganddoi

ymddwyn yn gyfiawn, yn deg. ynanrhydeddus, gan fesur allan

i ereill eu haeddedigaethau eyiiawn.

Os hunanoldeb a'ch cymhell i gofleidio y gwirionedd, os ond

i ddyrchafu eieh hunain a'ch cyfeillion yr ymgyfammodasoch i

wasanaethu eich Duw, a hyny eich unig ddyben, gweil a fyddai

i chwi fyned heibio ar y ffordd ogleddol, oblegid nis gallwn ni

wneyd i chwi unrhyw les os dysgwyliwch, neu aros gyda ni:

nid am nad oes gan Ddnw ofal amei blant, ond y mae Ef yn cam
y rhai a garant holl egwyddorion cyfiawnder, o herwydd eu bod

yn gyfiawn, a chancldynt hyfrydwch yn yr ymarferiad o eg-

wyddorion pur, o rinwedd, o ragoriaeth a gwirionedd, o add-

fwynder, hirymaros, ac hunanymwadiad, trugaredd, a thosturi.

Gwybyddus yw i mi fod fy iaith yn ffaelu a throsglwyddo fy

meddylddrychau i chwi fel y dynmnwn * * * *

eithr dywedaf, gweddiwch ar i'r Arglwydd ysbrydoli eich cal-

onau. Gofynwch am ddoetbineb a gwybodaeth. Eich dyled-

swydd yw ymgeisio ar ei ol. Gaduwer i ni geisio, a bydd i ni

gael; curwn, ac fe agorir i ni. Ond am ei ddyfod i lawr yma i

dywallt ei Ysbryd aruoch chwi, tra yr ydych yn amcanu ar ol

pethau gwag a dystadl y byd, yn ymfoddhau yn yr holl wagedd,

ffbledd, a'r ynfydrwydd sydd yn eich hamgylchynu; yn yfed i

mewn yr holl fBeidd-dra aflan, y dylid ei ddirmygu o bob

gwladwriaeth ar y ddaear—mor hired ac y parhaoch chwi yr

yrfa hon, gorphwyswch yn sicrhiiol na ddaw Ef yn agos atocb,

Yr wyf yn gofyn i chwi adael heibio hyn; ymattaliwcli, pur

wch, a santeiddiwch eich hunain ger bron eich Duw, a chei?-



UDGORN SEION. 327

awch gymmaint o ysbryd y gwirionedd fel y Uanwo chwi, y
galloch floeddio \n uchel gj'da eich holl allu i foliant Duw, a

theimlo eich calonau yn oleu fel haul nawn y dydd. Yna gell-

wch ddawnsio, a gogoneddu Duw: ac fel y cewch aros yn y
gwirionedd, bydd i Dduw eich cyfodi i fyny, ac ychwanegu at

eicli nifercedd, fel y byddo Feb. godreu lenwi y Demi santaidd,

megys y dywedwyd am yr Arglwydd gan un yn yr hen auaser.

A bydded i'r Arglwydd eich bendithio.

DAMMEG YR IUDDEWON A'R MOCHYN.

Hhiw gigydd (butcher) wedi bir golli cig moch yn ddirgelaidd

a'i gigydd a gafodd o'r diwedd le i gredu mai yr Iuddewon cyui-

mydogaethnl oedd yn ei ladrata yn y nos; wedi hirwylio yn ofer,

a cban eu bod hwythau oil yn tystio fod bwyta cig moch yn

groes i'w crefydd, a benderfynodd wneyd prawf o'r peth ; ac, efe

wedi lladd mochyu tew braf, a aeth ag ef i'r heol o rlaen tai yr

Iuddewon gan waeddi, " Cig tnoch am ddim, cig moch yn rhodd.''

Buan y gwehii eu peuau yn y drysau, ac yn edrych yn flys>ig aG

awyddvs o weled rhyvrun yn toiri rheffynau cydwybod ; ac o'r

diwedd inentrodd un yn inlaen, ac a diywedodd, " Mochyn braf

yn siwr, pebuaswn i yn bwyta cig mocb dewiswn i y pen, ac yn

siwr pa wiw colli cyunyg da er mwyn cydwybod, torweh y pen i

mi, gwnaf souce nice ittwn o hono,ac niJ cig moch a fydd wed'yn,

canys ni fVytawn i gig uioch am unpeth." " Da iawn frawd,''

ebe un arall, " yr wyf fi o'r un farn a chwi, credaf fi mai bam
a ddeuisisvn i, pa wabaniaetb llindagu tipyn ar y gydwybod

weithiau, etto coeliwch fi na fwytaf fi gig mochyn er dim." Aeth

ereill a'r traed, ereill a'r asenau, ysgwyddau a'r oil, gan sicrhau

na fyddent hwy gymmaint injideliaid a bwyta na cbyffwrdd k

mochyn. Y cigydd a waeddodd ar eu hoi, pan elai pob un a'i

ddarn ar ei ysgwydd dan lyfu ei wefiau wrth feddwl am y roast;

" Pa le mac fy mochyn rhyngddocb oil, dan wadu na fwytewch

gig moch, nid oes dim o'r mochyn yn ngweddill. Chwi yw v

lladron mi welaf yn eglur." Ac o byny allan gofalodd rhagddynt.

Pwy a ddehongla y ddammeg? Beth yw y mochyn a phwy yw

yr Iuddewon ? Pwy a wyr ac a ddywed ?
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LLYTHYB O DDINAS MANTf.

Dinas Manti, Chwe/ror, 1854.

Anwyl Dad a Mam, Brodyr a Chwiorydd,—Yr ydyin ni oil

yn fyw ac iach a gobeithiwn eich bod chwiihau felly. Bnora ni

yn dra llwyddiannus er pan y gadawsom 8t. Louis, a chroesasora

y Mynyddoedd Creiglyd yn bawddach nag yr erfynasom. Da
genym yw bod wedi dyfnd i'f lie hwn ; buom am y9paid yn

gwneyd priddfeini (adobies), tua deg milltir i'r gngledd i Udinas

y Llyn Helen Fawr, lie yr ennilhvn tua 3 dollar y tlydd ( 12s 6c),

ac ennillwn 4 dolar y dydd (Ids 8c) wrth en gwalio; gwelwch

wrth hyn fod yma le da i weithiwr. Daetliom i'r fan hou drwy

gynghor y swyddogion, yn un o gant a banner o deuluoedd, er

lliosogi t sefydliad ban, dysga iaith a phregelbu i'r Indiaid, o

berwydd fod eu harnsef bwy wed! dyfod i gael clywed yr efengyl.

Teimlwn ein bod wedi dyfod i dref yn y lie hwn. Cansoai

roegawiad mawr gan drigolion y lie hwn, yn neillduol gan y

Cymry sydd yma. Yr wyf yn adeiladu ty yn awr, ac yn troi yn

ffermwr yn nesaf. Mae genyf ymborth i mi a'ni teulu eisoes

am fisoedd, ac os oes rbai o honoch wedi ufvddhau i'r efengyl

«arwn eich cynuorthwyo i ddyfod i'r lie hwn. Carwn yn fawr

pe rhoddech chwi bryd o d£ a chroesaw i'r Capt. Jones er mwyn

y eroesawiad mawr a roddodd ei wraig ef i ni yma.

Carwn glywed fod fy nhad ynghyfraitb wedi dyfod at y Saint

a oharwn ei gynnorthwyo ef a Thomas fy mrawd i ddyfod yma

t gwanwyn nesaf, ac os deuwch tuag yma neb o honoch, gwnaf

fj ngoreu i barotoi ar eich cyfer.

Yd wyf yr eiddoch, he.,

John Reus.

[Ni raid i ni ychwanegu ein sylwadau ar yr uchod o barlhed i

ffrwythlondeb a manteision Seion, dywedant drostynt eu hunain,

a mwy grymus nag yw carnddarluniadau gelynion o'r wlad hono,

ond yn unig hysbyswn fod y rhieni wedi ufyddhau i ddynouniad

eu mhab, a dyfod i'n gwahodd yn serchus; ao ni a aethom i'«v

ty,ac a fwynhaaom ein hunan yn fawr yn eu caredigrwydd ar

y pryd, ond nid cymmaint yn y danteithion, er eu bod yn
dda, ag yn yr ystyriaeth mai ad-daHad oedd am gareJigrwydd «

wnaeth ein hanwyl wraig iddynt draw. Ac uwch ben y cwpaoaid,

te, eofid am yr ben ystoriau, ein bod yo myned a'r dynion i'lf
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jjtwrtha.yn bwriadu eu hyspeilio o'u meddianriau, a llawer iawn

<> riding ag y cyhuddid ni o fwriadu ei wneutbur; ond eiby»

hyn, heb i ni diafferihu o'u plegid, mae y cyfan wedi eu profi yn
hollol anwiieddus, ae wele airmail wedi cael byw ar ol llu o'n

dvfeiswyr, i ddvchwelyd i gael ein croesawu, uid ana y petbau

hyny, ond am gaivdigrwvdd a wnaed, nid yraa ond yno: mae hyn

yn felys wedi y cyfan, a chredwn nad yw yr olwyn ond decbrea

troi, ac ond i ni gael byw ychydig etto y dealla y werin mai ea

hewyllvsiwr da ydym, er gwarthaf ystoriau ein gelynion gau

grefyddol. Di"g y ceidw y d 1 ei was,-" Mwrdwr a ddaw
allan,'' telly y gwir a ymddengys yn ei amser. Hyderwn gael

ami wledd gmuaidd etto o'r UB natur, ac adgoffa yr hen chwedlau

yn ftdys uwcli eu penau, canys gwyddom mai felly y teimla pawb
sydd yno —Gut J

EFFEITHIAU TYBACO.

Tibaco, yn unol a throfniadaeth lysieuol, a berthyn i'runrhyw

ddosparth naturiol a Atropa Belladonna, neu gedawrach farwol,

a Datura Stramonium, neu ddraiu-afal gwcinynig, y rhai ydynt

yn mysg y galluocaf a'r mwyaf niarwol o'r gwenwyn sur a

chysbyd agy sydd yn nheyrnas y llysiau; ac y mae olew han-

fodol tybaeti, fcl hefyd dywalJtiad o'i ddaiL, yn un o"r gwenwjn

ffyrnicaf a wyd iir am dano. " Mae yn eithaf hysbys fod llosg

olew Tobaco yn wcnwyn gweithgar, yn dwyn dirgryniad,

gwahanboen, a marwolaeth," ebe Christison, yn ei waith ar

wenwyn. Coir amrywiol ffeithiau ac awdurdodau ar y petliau

Jiyn, a dyfynaf rai o honynt.

Yn unol a Dr. Waterhouse, lleolodd Linnaes, yn ei drefuiad-

aeth naturiol, y tybaco yn nosparth Lurida?, yr hyn sy'n ar-

wyddys gwelw, ellyllaidd, dulas, gresynol, ac angeuol. "I'r un

dosparth drwg-argoelus," ebe ef, " y perthyn dail bysedd y cwn

bela, y gedawrach farwol, a phlanirigion gwenwynig ereill, yn

dwyn yr enw dychrynllyd, Atropa, un o'r ellyllon. Pan gym-

merir tybaco i'r cylla y waith gyntaf, erea anloesygiad &

gwrthwyoebedd atgas i'r eithaf. Os ei llyncir, enyna ddirgryu-

iad gorthrechol yn y cylla a"r coluddion i fwrw allan y gwen-

wyn naili ai at i fyuy neu at, i lawr. Os na fwrir hyn allan yn

fuan ac yn hollol, dwg anesnvwythder mawr, pendro, llewygon,

a syrthiad yr holl synwyrau; ac mewn rhai amgylchiadau can-

Jyaodd mamvoLitlh.
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Ychwanegodd, " Olew y planhigyn hwn sydd o'r gvrenvrjn

llysieuol cryfaf, yn gymraaint ag na wyddom am unrhyw

anifail a ddichon wrthwynebu ei effeithiau marwol. Dywed
Dr. Waterhouse, yr liwn a gaf'odd ddigon o gyflenstra i sylwi,

'" Ni sylwais erioed i ml weled cynnifer o nodau dihoeniad

iechyd, neu ni wybum erioed am gynnifer o arferion annys-

peidiol, a nwydau nyehol, ag yn y blynyddoedd diweddar; ac

yr wyf jm olrhain yr ymosodiad brawuehus hwn ar gyfansodd-

iadau ieuainc yn benaf i'r ddefod niweidiol o fygu gwefuslys

(sigar).

Y Dr. "Wood, un o awduron y Hyfr a elwir "Dispensatory," a

ddywed am nicolia nicotin, neu nicotina, sef elfen wenwynig

tybaco, " Y mae yn un o'r gwenwyn ffyrnieaf sydd yn hysbys;

dyferyn o bono, mewn cyfiwr oddatodiad eyd-gyfarfodol, sydd

ddigon i ddinystrio ei; a tbrengai adar bach herwydd agoshau

pibell yn ei gyniiwys atynt.

Nid anfynych yr analluogodd milwyr eu hunain oddiwrth

ddyledswydd drwy gymhwysodalen tybacoyn llaith at gamedd

y fraicb, yr byn a aehosa ymollyngiad mawr a ehyfogiad, ae

afiechyd ffyrnig ar ol bwyta.

Achoswyd ymollyngiad a ffieidd-dod, wrth ond dodi rhan o'r

Haw am ycbydig fynudau, mewn gwlych cryf o tybaco.

Dywed Orfila, ysgrifenydd Ffrancaidd enwog ar wenwyn,
" Cymhwysodd gwraig at benau ei phlant, herwydd afiechyd y
penglogau, irad wedi ei barotoi gyda llweh tybaco ac ymenyn:

yn fuan wedi hyny, teimlasant bendro, cyfogiad ffyrnig, a

llewygon, yn gydtynedol a chwys traalfawr."

Gwybyddwyd lawer gwaith, am drwyth a wnaed o ychydig

ronvnau tybaco, a roddid at esmwythau cwhvm gwythi, iddo

beri dinystrio bywyd.
Tic barhau.J

LLYTHYR O'R AMERICA.

MinersviUe, Mai, I, IS54.

AnTihydeddus a Phakchus Frawd Oapt. D. Jones,—Wedi

hir oedi wele fi yn defnyddio yr adeg breseimol j ysgrifenu yr

ycbvdig linnellau hyn aloch, er profi i ohwi ychydig o'n helynt

yn y 11a hwn, gan daev erfyn a dyaiuno ainoch chvuhau aleb yu
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«o\ ihot fuan ag y cewch gyfleusdra, canys y raae fy enaid yn

sychedu am newyddion o With y Saint yn mhob man, fel y
sycheda yr budd am afonydd dyfroedd, ac yn neillduol oddi

vrthych chwi anwyl frawd Jones, ac o blitb fy nghyd-genedl;

canys chwi a (a yn offeryn yn llaw Duw i'm dwyn o dywyllwcb.

i oleuni, o feddiant Satan at 3* gwir a'r bywiol Dduw, &c.

Dymunwn glywed pa faint o lwyddiant sydd ar y gwirionedd

yn Nghyraru yn y dyddiau presencol, ac am ddaioni a rhyfedd-

odau Duw yn eich plitb fel Cenedl; cymmaint ag alloch o'ch hel-

ynt yn mhob ystvr, canys fel dwfr oer i enaid sychedig yw new-

yddion da o wlad bell genyf fi.

Yr wyf yc y lie hwn er ys 7 mis, ac yr wvf wedi sefydla

Cangen yma er y 6fed o Hydref, 1S53. Yr ydym yn bresen-

iioi yn 15 o rifedi, a'r swyddogion ydynt 5 o henuriaid,a 2 o

offeiriaid.

Hyd yma, nid ydym yn cael fawr ddryssu yn agored i bre-

gethu, na chwaith fawr argoelion am Iwyddiant ar j
_
r ychydig ag

ydym yn lafurio yn ein tai. Ond y mae Daw yn cyflawni «i

addewid yn ein plith fel Saint, trwy gyfranu yn barhaus o'i Ys-

bryd Glan i raddau toelaeth, yr hwn sydd yn ein badeiladu, yn

ein cynghori, ac yn ein cysuro, yn ngwyneb boll wg, gwawd, a

dirmvg rhith-grefyddwyr yr ardal.

Y mae fy ngweddiar Dduw yn barhaus amroddii ni o'i Tsbryd

Glan er ein cadw gyda'i waith o hyn hyd y diwedd, ac y g«elir ei

boll Saint ar frys wedi ei cvdgasglu «r fynydd Seion,lle y cant

eu gwaredu rbag y dystryw mawr a'r aflwydd a ddaw ar Babilon.

Yr eiddoch yn y Cyfatmnod Newydd,

Thomas M. Richards*

LLYTHYR Y LLYWYDD DANIELS.

Penlan Noeth, Mai 13.

Mr Gol.— Ar ol i'r frwydr fyned he.bio yn Aberystwyth, dych-

welais fy nghleddyf i'r wain, a daethym hyd yma, a chefais

frwydr drachefn. Y newydd cvntaf a gefais braidd, ocdd clywed

am y llythyr a dderbyniodd David Davies, Crugerydd. gerllaw

Talgareg, oddiwrth ei fab New Orleans, yr hwn a ddarluniai

ddull y Saint yn mhlith eu gilydd yn y llong wrth fyned ffwrdd
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o'a gwlad. Dyvredai eu bod mor gynled ag yr elont allan- &

olwg y tir, yn dattod priodasau Babilon, ac ya eu gwneyd o'r

newydd yn ol meddwl y llywyddion; a'u bod yn gosod hen wr a

merch ieuanc gyda'u gilydd, a mab ieuanc a ben wraig gyda'u

gilydd, a bod y rnerched ar dori eu calouau wrth weled y fath

heth, ond bod yn rhaid ufyddhau, a llawer ben wr yn cymmeryd

dwy feroh, ac yntau yn y canol, gan ddweyd,' - Mawr yw ein

cariad ni y Seiutiau at ein gilydd.'' Mae llawer o bethau

gwarthus ereillyn y llythyr ; dyweda mai merch o drof Aberys-

twyth a roddodd yr bancs yna i ldo ef, yr hon a gafodd y fraint

fawr o ddianc trwy ei grmhorth ef a'r heddgeidwad i gael ei

dillad.

Yr oedd y stori yna wedi cael ei chredu trwy yr ardal o'r

bron, a'r bobl wedi myned i*t fatb greulonder, nes cynllunio

ladd y Saint a llosgi eu tai o'r bron, fel na allent dwyllo rbagor a

bobl ddiniwed. Wedi gweled y fath eiddigedd, cychwynodd y*

brawd Evans a minnau yn fureu i Crugerydd, a pbrofasora yn

amlwg iddo mai lluuiwr celwyddau oedd ei fab, a bod llythyr

oddiwrth y ferch yn ddigon i brofi ei fod yn ddyn celwyddog, »

gwnaethom iddo addaw i ddangos mai celwydd oedd. Yn y
prydnawn yr oedd neitbior yn y gymmydogaeth, aetbom yno, ac

eglurbasom y peth yn ngwydd torf. Trechw\ d y celwydd yn%

dracrffefn.

Y mae y brawd Evans a minnau bob nos yn pregethu, ac o

dy i dy ar hvd y dydd. Y mae gwell argoelion am feJyddio ya»a

yn awr nag a fu o'r blaen; y m^e tri wedi addaw ufyddhau nos.

Fercber, ac hvderwn j daw llawer yn fuan. Y mae gtlwad ar i

mi fyued i Cellan nos Lun, a nos Fawrth i Llaaybydder
;
yr wyT

aoewn ffydd gadarn i fedyddio rhai, ac i ddychwelyd ereill i ffordd

Duw o achub. Byddaf tua Bruchfa a Feling«m y Sul*

a bwriadaf fedyddio yuo hefyd ; mi a af oddiyno wed'yn i Gaer-

fyrddin.

Mae y brawd Evans a'i wraig vn nno gyda mi i gofio yn

garedig iawn atoch, ac at eich teu!u,a'r oil, ac y mae y Saint,

yn nihob man yu cofio atoch.

Yr eiddoch yn y gwir,

D. Daniels^



TDGORN SEION* 33$

TJDGOHN SEION,
Ml!
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MARWOLAETH EIN HANWYL FRAWD
WILLARD RICHARDS.

Em gorchwyl galarus yvr hysbysu fod y gwron galluog

Willard Richards wedi marw, yn ei annedd yn Ninas y

Llyn Halen Mawr, o'r Dropsy, ar yr 11 o fis Mawrth

diweddaf. Yr aohlysur a'i galwodd o'i dy am y waith olaf

oedd i gyflawni ei swydd bwysigfel Llywydd prif Gynghorfa

y Wladwriaeth. Mynyeh y rhag draethai wrth ei gyfeillion

fod ei ymddattodiad yn agoshau, ac yn ei ymegniad olaf i

gyflawni ei swydd dy wedodd, ' myfi a af ac a gyflawnaf y

ddyledswydd olaf hon, pe, fel John Q. Adams, y byddvvn farw

yn yr ymdreeh." Yn ei gyfarchiad olaf i'r Cynghor dywed-

odd, "y mae angau yn syllu yn fy wyneb yn aros am ei

ysglyfaeth." Y Palsy, vr hwn a'i dilynodd er pany dechreu-

odd ei yrfa i ehwilio i mewn i, ac i ddilyn lhvybrau gwirion-

eddol ac ufyddhau i drefn Daw, o'r diwedd a gynnorthwy-

wyd gan y Dropsy i ennill buddugoliaetli a thyrfynu gyrfa

ddaearol tin o brif godyrn Israel, yn ngwyddfod teulu cared-

ig a lliosog, a lluaws o gyfeillion anwylaidd, a y rhai cyd-

ymdeimla yr Eglwys yn helaeth yn eu gofid megys ag y
cyfranogant o'r golled ar ei o), nid yn Utah yn unig ond yn

mhlith holl genedloedd y byd, lie y cyrhaeddodd cyfraith

Duw o Seion.

Ei gariad at, a'i ddirnadaeth gyflym o wirionedd a'i

gorchfygodd i ymchwilio i egwyddorion yr efengyl—y cym«-

hwysderau hyn a ynddysgl lerient yn amlycach drwy ei oes,

yn gyferbyniol i'w ynvlreehiadau parhaus a'i ddewrder i am-

ddiffyn gwirionedd a chyfiawnder yngwyneb pob peryglon a
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godenfc iV gyfarfod y rhai nid oeddynt ychydig nac anaml,

'fel y gwelir wrth yr hanesyddiaeth Eglwysig,

Ni allasai talentau mor fawrion, etto mor ostyngedig, a

meddwl mor alluog a chynnwysfawr, yn y cyflwyniad

ffyddlon a thrwyadl o honynt i adeiladu teyrnas Dduw, ddi-

anc rhag craff olygon y Prophwyd merthyredig. Yr oedd
efe yn gyfaill mynwesol i Joseph. Pleser yw adgofio ei ym-
drechiadati i argyhoeddi y terfysglu o'r anwireddau a'u

cynddeiriogent yn rlnithr olaf Carthage— cofus ei ymddydd-
an ion yn y earehar gydag ef y noson olaf y bu byw ein

hanwyl Brophwyd, tra ereill o honom yn gwylied y drws
rhag rhnthriad Hofruddion i mewn yn nghanol y nos, Willard

Richards yn ddiwyd, a'i daleiitau bywiog a ysgrifenai

aniddiffyniadau o'i fywyd diniwed, nes i'r ganwyll olaf a

tfeddid ei adael yn y tywyllwch. Yn ddiddychryn dilynai ef

trwy ganol terfysglu o filoedd a sychedent am ei waed; tra

yn y earehar, fel yn mhob man, er mwyn yr Eglwys ac achos

gwirionedd ei ymgais oedd, nid rhyddhau ei hunan ond y
I'rophwyd. Pan aethom allan o'r earehar ar ei gais i hysbysu
-y Llywydd Ford, yn y boreu, fod brad yn wybodusi ni yn erbyn

«eu bywydau ac y fod ^angen amddiffyniad—a phan wrth geisio

niyned yn ol y rhwystrodd y rnilwyr ni i fewn, yr oedd genym
1\ tliyr i'r brawd a gorfuwyd ef i ddyfod allan iV ymofyn ; cofir

yn buiicn deimladau ei galon pan y deallodd nad oedd amddiff-

yniad iddynt gael—yn ddisyfl ymddiriedai yn Awdwr y
•grefydd a amddiffynai, a'i ddywediad oedd "achubweh eich

bywyd eieh bun gofala Duw drosom ni." Pan yn mhen
ychydig oriau wedi hyny y cwympodd Joseph a Hyrum o tan

gawod o fwledi, un dctnyn o'i waed yn unig a gymmysgodd a

gwaed cu ealonau hwynt. Pan lifai gwaed merthyron Tesu yn
gymmysgredig a gwaed y Brawd Taylor, yr hwn, heblaw ei

hunan, yn unig a ddiangasant yn fyw, pan chwyrnellai y
bwledi fel cenHysg o amgyleh drwy y ffonestri, -a phan y rhuai

bonllefi*u cannoedd o angherrfilod a liwiasent eu gwynebau
-erbyn y gigyddfa, ynghyd a thrwst arfau a chleeiad eu drylliau

drwy y mur, eafwyd yn Willard Richards grynodeb o alluoedd

digonol i wynebu yr amgylehiad yn wrol,—i ymladd a ffon,

"ffroenau drylliau a enelent at ei galon; pan gwympodd ei gyf-

ztlll goreu drwy y ffenystr ar iidoganau ei elynion, ei ben yntau
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:a'i dilynai nes gweled diwedd yr hwn a garni raor fawr. Do,

danghosodd ef y fath ragwelcdiad,—amynedd a doethineb

anghydmarol drwy yr boll amgylcliiad fel nad anghofir.

Cofus genym ymddygiad ruawreddog y Dr. W. Kiehards wedi

dychwelyd cyrffy merthyron i Nauvoo, a thra yr oedd ntiloedd

yn cadw galar wyl nes yr ynmofiai y lie braidd mewn mor o

ddagrau, a plum ymgeisiodd bradwyr anheilwng grafangu

awenau y llywodrueth yn abscnnoldeb y deuddeg; efe a dder-

chafai ei lais nes crynu turfeydd, megys wrtb ruad llew yn y
goedwig, a dyehrynodd teyrnfradwriaeth rhag ei wydd. Adleis-

iai ei lais yn niysg bloedd y doetbion a'r galluog nes synu

torfeydd wrtb ei ddoetb gyngliorion, a llawenychai plant Seion

drwy ei boll ddyffrynodd a'r byd yn ei dadol ofal am eu llesiant,

pan ddarllenent golofnau y " Deseret News," o tan ei oiygiaeth

gampus. Eithr y mae ei lais wedi distewi yn awr ac hyd nes y
rowynber gymmysga a llais telynorion yr adgyfodedigion,—gor-

phwysa gyda ei dadau, byd nes gyda yr eiddynt hwythau yn

nefolaidd lu, y dadebrant wrtb floedd yr Archangel ac Udgorn

Duw ;
ydyw, y mae y ffyddlon Frawd Willard, ar ol ymdrech-

-fa ffyddlon, o chwaneg na 18 mlynedd o blaid aehos Duw, yn

yr byn yr ennillodd goron aniflanedig, drwy yr boll erlidig-

aetbau ebwerwon, y llofruddiadau a'r alltudiadau gyda'r

Eglwys yn Obio, Missouri, Illinoes, &c, ac wedi megys rydio

afonydd o waed, y mae ei draed beddyw wedi sengu gororau

auraidd, He yr hir ddysgwylid tf gan Josepb a Ilyrum, a llu o

ferthyron Iesu yn mblitb Eglwys y cyntaf anedig. Hcddwcb

fo i'w lwcb, ac anrbydedder ei goffawdwriaetb.

Llanwai Willard Richards amryw swvddau pwysig ac an-

rhydeddus. Yn 1S48 dewiswyd ef yn ail gynghorydd i'r Brif

Lywyddiacth; 11 yn flaenorol dewisasid ef trwy ddadguddiad

drwy Josepb y Gweledydd i gorwin y deuddeg apostol. Enwog-

-odd ei hun drwy ei fedrusrwydd fel Hanesydd Eglwysig am
flynyddau. Llanwodd y swj-dd bwysig o brif Ysgrifenydd

Talaetb Deseret, a dysgynodd y rban fwyaf oruwchwylion yr

un swydd yn Nhiriogaetb Utah arno, a Llywyddai ar y Cyngor

gwladol yn y eyfamser. Efe oedd Prif oruchwylydd llytbyr

swyddfa y Diriogaetb— Percbenog a Golvgydd y Deseret News,

galarwisg colofnau yr hwn a ddanghosant fod y Haw a'u

liysgrifenent yn gorwedd yn y beddrod, fod eu hawdwr wedi
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rhoddi ei le i arall; yr hyn a'n coffha ni oil mai ein gyris

ninnau yw hi, a chaffer ni yn teilyngu yr ur. wobr a Willard

pan y galwer arnom,

Ymdrechwn iawn brisio y Llywyddiaeth sydd yngweddill

arnom ac anrhydeddu eu cynghorion megys y gwnaeth yntau

yn ddieithriad,—ein llygaid ni, fel y bu yr eiddoyntaua fyddo yn

edryeh i fynu atynt, ae yn dilyn ol eu tiraed caffer ein camrau

nes diweddu ein gyrfa; ac yna ni bydd perygl ar na chawn

fwynhau euewmni hwy a holl ffyddlon weision Iesu yn ngwlad

y gwawl, lie na bydd dolur, poen, na gwae, na neb yn tynu yn

groes yn dragy wydd, ond pawb o unfryd calon yn moli yr Oen a'n

gwnaeth ni yn Freninoedd ac yn Offeiriaid i Uduw ac a roddes

i ni gydiig Ef deyrnasu ak y ddaeah!

Newvddion o Diriogaktu Utah.—Y gledrffordd o'r Tal-

eithiau i'r Mor Tawel yw un o brif destunau ymddyddanioa

drwy y wlad, cynnelir cyfarfodydd cyhoeddus, lie y danghosir

y manteision a ddeiiliau i'r Diriogaeth drwy hyny, ac y mae j
gobeithion o lwyddiant i gaei' y gledrffordd drwy eu dyffryn-

oedd breision hwynt yn lloni calonau y trigolion. Mewn
gobaith o hyn geilw y Llyvvydd Brigham Young ar holl drigol-

ion y dyffrynoedd i ymroi codi yr holl lafur a allaut o'r ddaear,

Ac i adeiladu ystordai i gadw eu gweddill erbyn y del y galwad

mawr a ddysgwylia fydd am bob cynnyrch, oddiwrth weithwyr

ar y rheilffordd newydd lion. Mae y mur o amgylch y ddinas

yn cynnyddu yn gytlym, pump rhan o chwech o bono wedi ei

gwblhau mewn rb;ii dosbarthiadau; mwynheir iechyd da, undeb

cyffredinol, heddwch a ffyniant tymhorol ac ysbrydol drwy yr

lioll ddyffrynoedd heddychlon hyny; gwyn fyd eu preswylwyr.

Mae amdditfynfeydd newydd a-chryfion yn cael eu hadeiladu

yn y sefydliad.iu dehenol; y gwaith haiarn yu lhvyddiannus.

Mae y Llywydd 0. Hyde yn'bur llwyddiannus yn gwneutlmr

sefydliad newydd ar yr Afou Werdd. Cafodd y Saint yn

Parowan y fraiut o achub bywydau y teithiwr enwog drwy y

mynyddoedd creiglyd, sef Col Fremont a'i osgordd, rhag marw

onewyn; yr oedd 8 o Americanaid gydag ef a tlma yr un

nifer o Indiaid, teithiasant dros fynyddoedd eirawg am dros 40-

niwrnod heb ymborth amgen na'r mulod a drengent o tanynt,-

a'r- rbai hyny mor brin fel eu gorfuwyd hwynt i ! wneyd -

'
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dfefnydd o bob rhan o'r anifail a llosgi yr esgyrn a bwyta eu

lludw. Pan gyrhaeddasent i blith y Saint yr oedd rbai o hon-

ynt yn raron a marw ac ni allasent fyned yn mhellach; cawsant

bob caredigrwydd ac ymgeledd, fel, yn mhen ycbydig wythnosau

galhiogwyd hwynt oil i fyned i'w ffordd yn llawen ac yinborth

gyda hwynt, gyda theimladau dioicbgar am garedigrwydd Mor-

monaidd. A mean Mr. Fremont yw cael alian y ffordd oreu i

wneyd y rheilffordd o'r Taleithiau i California.

Newyddion Cai-.tkefol.— Dicyrtiniol Morgamvg,—Mae cyff-

road adnewyddol drwy y Gynr.adledd hon,—y brodyr yn

awyddus a selog yn pregethu allan—torfeydd yn gwrandaw yn

syml ac ymcbwilgar, traetbodau yn cael eu dosparthu y rhai

sydd yn dwyn effaith ddaionus, ac amryw fedyddiadau heblaw

addewidion am fedyddiadau cyboeddus am Suliau yn mlaen

Haw. Gwelir y Saint yn ymgasglu i'r cyfarfodydd yn fwy

lliosog, a'r canlyniad yw fod Duw yn eu bendithio a'i ddoniau

yn belaetb; ac y mae y caugenau yn lied gyffredinol yn rhoddi

eu bryd ar adgyweirio y rhai llesg a cbael pob aelod iuno
ddau ddosbartb cyn y Gymmanfn ddyfodol, Hyderwn yr

efelychir hwynt ac na adewir neb beb ymweled a hwynt, os

esgeulusant eu dyledswyddau, a bendith fo ar eu bymweliadau.

Gorlleicin Moryanwg.—Hysbysir ni fod yr argoelion yma yn

cynnyddu, ffydd y brodyr i bregetbu a dosparthu traetbodau ac

y fod eynnydd cysson yn gyffredinol, yn enwedigol dywed yr

Henuriad J. Bowen, o'r Pyle, fod y cylchoedd hyny wedi

myned megya a'r dan o gwr bwy gilydd, drwy ddiwydrwydd y
swyddogion yn pregethu, a'r traetbodau. Fel arferol, pan

ddeffroir y gonest i ymebwilio am y gwir, gyr y gelyn ei bedlart

a Honed eu ffetanau o hen a newydd gelwyddau i ddiflasu j
bobl a dirmygu plant Duw, felly yma; a'r offeryn a ddefnyddia

y tro hyn yw un o Bregetbwyr Methodistiaeth! A'r dyll y
rhyfela yw drwy cbwytbu bygvthion a cbelaneddau yn erbyn y
Saint a cbyboeddi eu bod tu hwnt i gael maddeuant byth,—

•

aflonyddu eu cyrddau, &c. Druain o honytit, rhy ffol fyddai

rligio wrth eu bathau, ni wyddant beth maent yn ei wneutliur;

nid oes nemawr flynyddau er pan oeddem mor ffoled ein

bunain, a'r ben nwyd Fetbodistaidd yn chwyddo ein gwythien-

au, rai o honom, byd nes fel Saul o Tarsus gynt, tybiem mai
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gwasanaeth i D.lirw oedd erlid ei anwyl blant. Oddiar law em
dysgawdwyr y gofynir graddau helaeth o waed gwirion eu>

hudoledigion v- n ddiau: er hyn oil beadithta Duw ei Saint a

rnwy-fwyo ras a nerth i dduwiol fucheddu, ac mas yn agoryd

Hygaid ereill i weled trefn yr achub er gwaethaf pob gwrth-

wynebiad.

Penfro DdeheuoL—Cynnaliwyd y Gymmanfa lion, yn Mhen-
fro, Sal Mai 21. Cydunwyd yn unfrydol i gynnal holl awdur-

dodau yr Eglwys o Seion drwy ei hoi! gylchoedd perthynol.

Cynnrychioliwyd Gang. 13, Head. 30, Off. 6, Ath. S, Dia. 8,.

Cyfan 20S. CatVyd addysgiadau dyddorol gan y Llywyddion.

Jeremy, Price. J. J. Phillips ac ereill, a mwynhawwyd amlyg-

rwydd mawr o bresennoldeb Ysbryd yr Arglwydd er gorfoledd

i'r Saint.

Sir Fflint.—Bu y Gymmanfa hon Pul y Meg o Fai yn y Cefn

Mawr, wedi arwyddo cymniGradwyaeth o'r Llywyddiaethau

Eglwysig. cafwyd fod yno Cang. 5, Hend. 19, Off. 5, Ath. &,.

Dia. 2, Bed. 6, Cyfan 113. Cafwyd gwrandawiad astud a

lliosog i ddarlithau hyawdl gan y Bugail Parr)', y Llywydd
Evans, Jones, a'r Henuriad Robert Parry, yr hwn agroesawwyd
yn fawr gan ei hen gydnabod. Hyderir fod effeithiau i ganlyn-

y Gymmanfa, a fydd yn bleserus gan y brodyr ffyddlon hyn eu

mwynhau, a chan Dduw eu bendithio.

Dyffryn Conicy.—Mewn llythyr diweddar hysbj'sa y Llywydd
R. Roberts ni, fod gwell argoelion drwy faes ei lafur, ar fyd ac

Eglwys nac a welodd o'r blaen—undeb a chariad, a rhai oedd

yn yr Eglwys er's blynyddau newydd dderbyn doniau yr

Ysbryd Glan. Bedyddiasid 4 yn ddiweddar ac amryw addew-

idion i ddod yn fuan—crefyddwyr ac ambell bregethwr yn
cyfaddef nad ar devrnasoedd pellenig yn unig y tywalltwyd

Ysbryd o*vl rlivfl „r y capeli hefyd ffordd hyny, nes oedd y
rhai a broffesent frawdoliaeth grefyddol yn teimlo dditon

digofus i flaen-llymu cleddyfau at eu gilydd. Pa ryfedd eu bod

yn ymladd yn erbyn y Saint ynte? Rhaid, y mae yn rhaid

cael gwell crefyddau nig a feddant hwy cyn byth y dysgir hwy
i guro eu cleddyfau yn sychau. ac fel na ddysgant ryfel mwyach

;

os na ddwg heddwch mewn Honed capel pa fodd y llanwa y byd

a heddwch? 0, na, ofer dysgwyl y dwg dim llai nag Ysbryd

Duw, heddwch i amdoi y byd, yr hyn beth ni fedd unrhyw
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ddosran o'r Gristionogaeth a'i gorlifa yn awr. Mae galwad

mawr am y gwirfoddipid o'r deau i gyleboedd Arfon gan y
Saint, a'r wlad yn gyffredmol yn galw am bregetbu, a cheir

cyflogau uchel a digon o waith yn y cylcboedd hynys croesaw-

iad mawr i'r Uogubn gan amrai o'r byd a lledaeniad arno.

Hysbysa y Llywydd y gallai gael gwaitfa i amryw pe baent.

yno yn awr, a mawr ymholi "Pa bryd y deuant?' Gobeithiwn

y cariant eu batebiad eu hunain a'r fysder, yw y cy wiraf a allwn

ddvvey7d yn awr.

Newyddiun Tramok.—Yn Switzerland, er gwaetbaf cyn-

ddeiriogrwydd y llywodraetb wladol ac eglwysig, y mae gwaith

yr Arglwydd ar ei gynnydd yn y wlad goel grefyddol lion,

ysgrifena yr Ilenuriad T. B. Stenhouse eu bod bwy wedi

seiydlu cangen yn cynnwys 31 o aelodau yn nhref Turich ac

wedi ordeinie amryw o ddynion gobeitbiol i'r OfFeiriadaetb.

Canmola baelirydigrwydd yr Anrhydeddus G. H. Goundi r

Uchel-faer Americanaidd, yn fawr am ei bynawsedd yn ceisio

rhyddbau yr Henuriad Mayer o'r carcbar ei rhoddwyd ynddo

am bregetbu, a cbynnyg ein cynnorthwyo ag arian; acycbwan-

egwn ninnau, yr Arglwydd a ad-dalo iddo ar ei gan fed. Mae y
Brawd Mayer etto yn rhydd ac wedi bedyd lio amryw mor
gynted y daeth o'r carcbar.

Italy —Sefydlwyd Eglwys i Dduw yn y wlad Babaidd hon

yn ddiweddar, cynnwysedig o 19 o aelodau. a tbywalltodd yr

Arglwydd ei Ysbryd yn nertbol yn ei ddoniau arnynt nes peri

i'w calonau fawr lawenbau yn yr efengyl. Ymdrecba yr

Offeiriaid Pabyddol eu gwaetha? i'w rhwystro, onl er hyny oil

y mae cryfacb braicli o'u plaid, a llwyddo y maent fwy-fwy.

Ynysoedd Sandwich - -Mawr y cynnydd sydd ar yr actios

goreu yn yr Ynysoedd byi); niewn ychydig fisoedd wedi i'r

lienuriaid landio ar Ynys Honolulu, lie y ffoisent rbag erlidig-

neth a gynhyrfwyd i'w herbyn gan Genhadon Sectyddol, bed-

yddiasant 400 mown un man, beblaw llawer mewn partbau ereill

o'r ynys.

A'r ynys Hawaii, bedyddiwyd dros 200 mewn daufis; yn yn-

ysoedd Maui a Molokai y mae ycbwanegiadau rhyfeddol at yr

holl Eglwysi; er y Gymmanfa flaenorol cynnyddodd rhifedi y
Saint dros "JOOO, ac argoelion fod llu wrtb y drws. Mae Henur-
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laid yn awr aY bob tin o'r ynysoedd hyn, aV Arglwydd yn cyd-
vreitliio a hwynt yn rymUs. Ef mor ddwfn yr oedd euhin-
addoliaeth wedi greddfu yn y'trigolion hyn, y mae Ysbryd Duw,
drwy nerthol weithrediadau ei ddoniau grasusol yn gallu ei

ddiwreiddio ac yn planil ffydd nerthol yn eu calonau, fel nad
oes nemawr neb o hortynt yn ymofynmeddygon pan yn glaf,

eithr drwy weinyddiad yr Henuriaid derbyniant iechyd yn
rhyfeddol, hyd nes y mae son am hyny a gweled y gallu mawr
dwyfol yn ereu awydd yn y byd yn ami am i ni weiuyddu
arnynt.

AMHYWIaETHaU, &c .

CrMMANt-AOEbt).—Cyrmenr Cymmanfa Ddwyreiniol Mof-
jranwg ar y 25ain o Fehefin \ Mynwy ar yr 2\\ o Orphenaf;
Brycheiniog ar y ^fed > Gorllewin Morganwg ar yr 16eg ;

Llanelli ar y 23ain; Caerfyrddin ar y 30ain; Aberteifi ar y
6fed o Awst ; Gogledd Penfro ar y 13eg; a Deheu Penfro ar
yr -JOfed.

§g|r Coffhawn LyWyddioh y Cynnadleddau Cymreig yn
brydlon o barthed i'r Cynnryehioliad Hanner Blynyddol,
ynghyd a'r cyfraniadau at y Demi a'r Gymdeithas Ymfudol
Barhaus; eofler ein bod i\v hanfon oddiyma yr -J8ain o'r mis
bwn. Aifoner enwati y Cangehau a'r prif l>rysorwyr ar gyfer

y cyfraniadau at y G. Y. Barhaus, ac enwaU Trysorwyr cyfran-
iadau at y Dehil o bob Cynttadledd. Dymunwn atebiad i'ncais

blaenorol hefyd o bob Cynnadledd, sef. pa sawl un o'r Star a'r

Udgorn oedd ar law diwedd y flwyddyn, a pha sawl un sydd
heb eu gvverthu yn affr?

Perbyniadau am Lye-rAu Mai 27 hyd Meh. I,— Gog*
ledd Penfro, £ I 5s; Caerfyrddin, £1 8s ; Llanelli, £2.— Cang-
mau Ihvyr. Morganwg—Llanfabon, 7s 7c ; Hirwain, '2s 5c

;

Georgetown, 4s 6c; Merthyr, 12s: Gwernllwyn, 8e; Troed-y»
rhiw, Ss ; Pontypridd) 10s.
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ANNEECHIAD
AT OFFElRlAID, PAnCHEDIG:0N, PREGETUWYR, A HOLL ATH-

EAWOS CREFYOD YN NGHYMRU.

Barcucs Fonediigion,—Dwys ystyriaeth o'r pwysigrwydd

addysgu y meddwl dynol mewn pethau a sefydlant ei dyng-

hed dragywyddol, yngwyneb y ffaith y " dwg Duw bob gweith-

red i farn," ac ruai yr hwn a drosedda un o orchyniynion Crist,

ac a ddysga i ereiil wneyd felly, lleiaf y gelwir ef yn Nheyrnas

nefoedd, ynghyd a raawr awydd i chwi ddeall y gwirioneddau

dwyfol, llesiol a phwysig a wybyddir genym ni, a'n cymhellodd,

ie, a'n gorfododd i alw eicli sylw at yr hyn a ganlyn :

—

Y mae Duw wedi anfon cenadwri o'r nef i drigolion daear

yn ein dyddiau ni. Na thaflwch y traethawd bach hwn o'ch

Haw fel yn annheilwng o'ch sylw; canys y mae yn ffaith fod

Duw wedi llefaru drwy anfon un o'i genadon angylaidd i'n

dacar a chenadwri rasol a phwysig oddiwrtho Ef ; mae hyn
yn wir, ac yr ydym^ninuau yn gwybodhynyl Gwirionedd di-

wrthbrawf yw hyn, gwirionedd ag y dangosir yn y traethawd
lawn j inodd y gallwch chwithau ei wybod felly, drwy ffeithiau

tnor anwrthwynebol a'r rhai a'u profasant i ninnau.

Gwirionedd pwysig yw hefyd, y fod dedwyddwch presennol

r thragywyddol pob un a glywo, neu a gaiff gyfie i gly.ved y
genadwri hon, yn ymddibynu ar ei ufydd-dod iddi; ac mai yn
01 ei ymddygiad atti y sefydla ei Hawdwr dwyfol hi, dynghed
yr oil a allant ei chly wed. Ar sail y ffn'th o l'od achubiaeth y

22 [piu3 \<j.
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byd yn ymddibynu ar eu hufydd-dod i genadwri DuW drwy~eP
genadon yn yr oesoedd a'r goruehwyliaethau mynedol, cyfadd-

efa rhesyineg gy mhariaethol gyd-bwysigrwydd y genadwri

hon a'r eiddynt liwytiiau, os gwir ein tystiolaeth, ac nid ydym
yn anwybodus o'r anhawsderau sydd ar y ffordd i gredu dwyf

oldeb ein cenadwri, eithr y ffaith a brawf nad mwy y gor-

chwyl nag y tneiddiwn anturio arno. Anturiaeth deilwng o an-

turiwr galluocuch mae'n wir, dtilwng o holl dalentau dynol ae

angylaidd; o'ch plith chwiynt'e, ymdrechwn gael rhai i fwyuhau

tystiolaeth ddwyfol o'r ffaith hon, ac hyderwn y byddvrch allu

ocaoh i argyhoeddi ereill, sylfaenir ein byder am Iwyddiant ar

eich proffes chwi o oncstrwydd egwyddor, cariad at wirionedd,

a'ch awydd i'ufyddhan i Dduw ac i achubdynion.

Proffesir nmi lleshad ereill sydd mewa golwg gnn bob urdd,

gradd ac enwad yn eu hymdreehiadau cref'yddol, a thra y
teimlwn barch i, a chariad at bob ymdreeh o blaid daioni yn

gyferbyniol i gydwybodolrwydd yr ymdreehwr, etto, y raae yn

wir rliy eglur i'w guddio, mar gwaeth waeth y dirywia ein

cenedl po fwyaf yr ymdrcchiadau awneir o blaid 'Crist'nogaeth'

yn eu plith; a pho fwyaf a ennillir at y naill blaid lliosocach yw
gelynion y blaid arall, yr hynsyud mor andwyol yn ei ddylan-

wad byd y cyrhaedda ag ywanfoesoldeb cyhoed^us agwarthus

j rhai ni phrosolytir at y naill na'r Hall. Mae ffrwythau

angbrefyddol crefyddau ein gwlad, ar ol rhai canrifoedd o gyf-

leusterau i'w profi, yn gorfodi miloedd i wawdio a diystyru

crefydd yn hollol ac i haeru nad oes leahad i'w gaei drwyddi;-

ac onid casgliad mturiol, oddiwrth gynnyddiant y clefyd yw,

aneffeithioldeb y cyffeiriau a weinyddir?

Caniataer mai awydd i lesoli eich gwrandawyr a'ch cymhella

i'r oil a wnewch erddynt, eithr pa leshad a allwch wneyd idd-

ynt oni allwch eu cyfarwyddo i gad crefydd ddwyfol; na pha

fodd y gallwch iawn gyfarwyddo ereill oddieithr eich bod yn

mwynhau crefydd ddwyfol eich luinain? Mae dwyfoldeb-

crefydd yn profi unigolrwydd crefydd; mae unigolrwydd yr

Awdwr yn profi naill a'i unigolrwydd crefydd neti Ei gyf-

newidioldeb ei Hun. Os na chaniateir yr olaf, gorfodir i gyf-

addef nad dwyfol, ond dynol, yw yr holl sectau a'r ffurtiau

cref'yddol drwy'r byd ond un. Gosodiad anmhoblogaidd yvr

town mac yn wir, - dy wediad a ddyry ddiwedd a'r boblogrwydij
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yr hwn a'i dywedo; etto, y mae yn hollol resymol ac ysgryth-

yrol, ac yn boblogaidd yn y nef, a chan holl weision anfonedig

Duw ar y ddaear. Pa un o'r oil yw y grefydd ddwyfol, a fyddo

yr ymholiad pwysig, a chaffed yruchwiliad trwyadl a didwyll.

Prawf y gwahaniaeth barnau sydd yn parhau ar ol cymmaint

o ymddadleu, pregethu, ysgrifenu ac esponio, gan gynnifer o

wyr dysgedig ar y pen hwn, nad ffordd anffaeledig yw hono i

gael gafael a'r grefydd ddwyfol; etto, nid yw yr aiurywiaethau

sydd yn rhanu ein cenedl yn groes bleidiau, yn gwrthbrofi unig-

olrwydd crefydd, namyn ffeithiau galarus o aflwyddiant yn yr

ymchwiliad am dani, ac yn ein cymhell ni i chwilio am dani ar

hyd rhyw ffordd aral), yr hyn a wnawn fel y canlyn:—
Cyfaddefir y fod crefydd ddwyfol yn hunan brofiedydd yn yr

oesoedd mynedol, addefir hefyd fod anghyfnewidioldeb Awdwr
a dyben crefydd yn profl anghyfnewidioldeb crefydd, yr hyn a

orfoda i addef bod ammheuaeth crefyddwr o ddwyfoldeb ei

grefydd yn brawf nad yw hi ddwyfol: y grefydd na ddwg
brawfladau o'i dwyfoldeb nid yw ysgrythyro!, o herwydd ni

eheir hanes ynddynt am unrhyw wir grefydd yn un oes o'r byd

ond yr hon y profai ei Hawdwr ei dwyfoldeb hi, i bob un o'i

hufyddion, drwy ffeithiau eglurhaol; o ganlyniad, rhesymeg

wirioneddol yw, mai mwynhad presenuol o'r cyffelyb ffeithiau,

drwy ufvdd-dod i'r cyffelyb ammodau, a fyddant brawfiadau

mor gadarn o ddwyfoldeb y grefydd a'u dygant yn awr a'r

pryd hyny; canys pe gau y grefydd ni chymmeradwyid hi gan

yr Hwn yn unig a ddichon gyflwyno dwyfol brawfladau gwir

grefydd: ei gymmeradwyaeth Ef o honi, ac nid tybiau na

barnau doethincb ddynol a fyddo ein safon i brofi pa un yw y
wir grefydd, o'r oil a broffesant fod yn gyfryw.

Pa brofion a ystyrir yn ddigonol o ddwyfoldeb crefydd? A
ofynir am weled gwyrth i'r dyben hyny? Y rhai hyny a

baerant mai dyben gwyrthiau oedd argyhoeddi anghredinwyr,

a ddylent, er bod yn gysson a'u hunain, wneyd gwyrthiau er

argyhoeddi y byd o ddwyfoldeb eu gwahanol sectau croesbleidiol

ac anysgrythyrol eu hunain; canys ni chaniatawn ni mai

gwneuthur gwyrthiau o flaeu y byd yw ffordd Duw o argy -

hoeddi dynion ; ond, ffordd y diafol yw ceisio argyhoeddi drwy

weled gwyrthiau, efe oedd y cyntaf un a ofynodd hyny gan eiu

Harglwydd ;

—

^ Os Mab Duw ydwyt arch i'r garreg hon fod yn
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fara," ebe efe; eithr, "dos o'm hoi i Satan," oedd atebiad eitt

Harglwydd iddo, er mor rhesymol yr ymddanghosai ei gaia i'r

byd yn mhob oes o hono. Nid oes banes am neb yn gofyn am
arwydd er pvofi crefydd ond y cymtneriadau a gondemnir gau

eu cydoeswyr o fod yn ddynion drwg; "Cenedlaeth ddrwg a

godinebus, sydd yn ceisio arwydd," ebe Crist, a chan na cheir un

e'nghraifft o'i fod Ef na neb o'i weision wedi ufyddhau i Anghi ist,

r prif arwydd geisiwr, mor bell a gvvneyd gwyrth iV boddio;

nid felly, ebe rliesymeg gymhariaethcrl, y profir dwyfoldeb

crefydd yn awr. Gan mai a'r Dduw yr ymddibynir am y
prawfiadau, rhesymol yw ceisio y prawfiadau hyny yn ol yr

amraoilau ar ba rai eu baddawir, a'r ffordd hono oedd "drwy

ffolineb pregethu" cenadwri, [ac nid drwy roddi arwyddion]

* y gwelodd Duw yn dda gadw y rhai sydd yn credu" yr hyn

a glytcent, ac nid CTedn yr hyn a welent. Mae ffydd yn anheb-

gorol er cadwedigaeth, heb ffydd anmhosibl yw rhyngu bodd

Duw, a sicrha yr ysgrythyrau y fod ffydd yn dyfod drwy

t/lywed gair Duw, ac nid trwy iveled gwyrthiau. Prophwydir ynj

yr ysgrythyrau y daw yr amser pan y gwna y diafol " arwydd-

ion a rhyfeddodau mawrion," hyd y nod, y tyn dan i lawr o'r

nefoedd yugwydd dynion er profi mai gweision Duw yw ei

weision ef, ac mai dwyfol yw eu cenadwri, yr hyn a brawf y

gallai efe felly dwyllo y byd i gredu y gau yn wir, os gwneuthut

gwyrthiau er arwyddion yw y ffordd i brofi dwyfoldeb crefydd,

Eithr y mae mor eglur nad dyna y ffordd gywir, fel nad ym-

helaethwn, ond cynnygiwn ffordd a ystyriwn yn hawddach,

byrach ac eglurach o lawer, fel y canlyn:—Cyfaddefir gan holl

Eeibl-gredwyr, y mwynheid bendithion na allasai neb ond Duw
eu cyflwyno, gan ufyddion y grefydd a addefir yn safon o wir

grefydd gynt, a bod y bendithion hyny yn gyfryw ag na chan-

iataent i'w meddiannydd ammheueu bodoldeb, ag nachaniatai ei

reswm iddo ammheu dwyfoldeb y gyfyndrefn a'u rhoddodd ya

eifeddiant; ac ni chaniata rheswm nac ysgrythyr i neb am-

mheu dwyfoldeb y grefydd a ddygai iddo yntau fwynhad cyff-

dyb o'r cyffelyb fendithion yn pwr.

Gan na anfoddlona neb a gredant yr ysgrythyrau,—a gredanfc

anghyfnewidioldeb Awdwr crefydd, ynghyd a'r ffaith Philoso-

phyddaidd, fod y deddfau disyfl a lywodraethant ei holl greadig-

M'th Ef. yn cyssylltu pob effaith wrth ei achos hanfodol, ni an»
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foddlcna y rhai hyny i benderfynu y pwnc pwy6ig hwn yn ol yr

hyn a geir yn yr ysgrythyrau. Beth a ddywed yr ysgrythyrau

oedd addewidiou gwir grefydd? Ni raid dyfynu o honynt, yr hyn

a raid fod mor hysbys i chwi ag yw yr addewidion gwerthfawr a

lliosog ag a frithant eu tudalenau, ac ni ddysgwylir tnewn

Ilythyr mor fyr a hwn ond cyfeiriad atynt yn unig. Addawodd

Awdwr mawr a Sefydlwr gwir grefydd y caffai ei ufyddion

fwynbau dylanwadau ei Ysbryd Ef yn nerthol, effeithiau yr

hwn a fyddai eu dwyn hwy oil i " undeb y ffydd," i gyd weled

a'u gilydd mewn egwyddorion, ordinhadau, dyleckwyddau a

bendithion crefydd, drwy eu bod hwy oil yn cyd-wcled ag Ef, y
safon: achosai yr Ysbryd hwn hwy i guru e,u gilydd a chariad

dwyfol, o herwydd y cariad a fagai yn mhob mi o honynt at

wirionedd, a'r hwn a'u cymhellai oil i gyd ymdrechu a'u gilydd

i ddwyr. ereill i'r un Egiwys drwy wneyd yr .un petha"u, ac nid

yn groes i'w gilydd i wabanol eglwysi, drwy wneyd pethau

gwahanol; cyd-dystiai a'u hysbryd hwy eu bod yn Want i

Dduw, drwy gyflwyno iddynt ddadguddiadau o'i ewyllys Ef

—

drwy ei ddoniau a ehyflawniad o'i addewidion i'w blant yn unig,

yr hyn a syawnudai bob ammheuaeth o'u meddyjiau o bartbed

i eu pertbynas a Duw, aco ganlyniad asymmudai drwy hyny

bob ammheuaeth o bartV.ed i'r gyfyndrefn yr ufyddhasent iddi.

Amrywiol oedd y ffyrdd y dylanwadai arnyut yn ol eu tystiol-

aethau eu hunain, eithr ei effeithiau yn mhob modd oedd eu

tebygoli iddo Ef, yn gyfesur i rym y dylanwadau hyny; ar rai

prydiau eullygaid a welent olygfeydd ysplenyddo'r nefoedd a'i

gogoniant, yr hyn ni allai llygaid anysbrydoledig eu gweled;

portreadai ger eu gwydd betbau mynedol a dyfodol o barthed

iddynt eu hunain,eu gilydd, teuluoedd, eennedloedd, oesau.

a'r byd, yn hanesyddol, gwladwriaethol, a chrefyddol, yr hynyw
gweledigaethau. Oni fyddai tnwynhadoV cyffelyb yn profi i

chwithau mai dwyfol y grefydd a'u rhoddodd? Oni orfodid y
galon i dystio, dyma grefydd ddwyfol, tra yr enaid yn per lew-

ygu 5
rn nysglaerdeb gogoniant y fath olygfeydd?

Gorlenwai yr Ysbryd hwn hwynt ar brydiau ties y defnyddiai

eu tafodau i lefaru ieitboedd angylaidd, ac i draethu dirgeledig-

aethau yr Arglwydd, y rhai oeddynt auwybodus iddynt hwy
heb hyny, yr hyn yw " llefaru a itbafodau newyddion." Yr un

Ifebryd a ddylanwadai ar arall i gyfieiAhu y llefariad hwnw yr*
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yr iaith ddeallus i'r gwyddfodolion, a thrwy hyny ade'fledid

hwy yn y ffydd—gorfoleddeDt yn y ddwyfol gymmeradwyaeth
o honynt hwy a'u gwasanaeth drwy ymddarostyngiad eu Tad i

gyfrinachu a hwynt felly, a chreai ynddynt benderfyniad ad-

newyddol i ufyddhau i'r gorchymynion a gaffentdrwy hyny yn

llin ar lin, yma ychydig, ac mewn cyfarfod Eglwysig arall ych-

waneg wed'yn, yr hyn yw " cyfieithad tafodau." Pa fodd y
dichon neb a fwynhauai y ffeithiau hyn ei hunan ammheu yr

achos o honynt? Wei, dyma brawfiadau dwyfol o ddwyfoldeb

crefydd. Byddai hyn yn ddadguddiadau uniongyrchol oddi

wrth Dduw, i'w rhagrybuddio o beryglon a'u harosent, a'r dull

i'w gochelyd, yn gysurol dan brofedigaethau, yn llawenhau eU

oalonau, yn cynnyddu eu cariad a'u gobeithion, ac yn cadarn-

hau eu tystiolaethau blaenorol, a'r oil yn eu santeiddio yn bar-

haus. Pan y byddent yn glaf, yr Ysbryd hwn, drwy eu hym-

arferiad hwynt a'r moddion ordeiniedig a'u hadferai i iechyd,

oddieithr bod y oyfryw afieichyd i farwolaeth. Dyma oedd

rhai o fendithion y grefydd a gyt'addefir yn ddwyfol ar sail

ysgrythyrol; nid yw anwybodus i ni, yr ym ais a wnaed ac a

wneir i argyhoeddi y byd o afreidiolvwydd y bendithion hyn yn

awr, ac mai eu dyben y pryd hyny oedd " er sefydlu Cristion-

'ogaeth," yr hyn haeriadau a brofitsom yn anysgrythyrol ac

afresymol, mewn traethodau a elwir yr "Hen Grefydd Newydd,"

yr " Eugraum Ysgrythyrol" a manau ereill, fel na raid ymhel-

aethu yma, ond dweyd y byddai y mwynhad o'r bendithion

hyn yn awr i chwi eich hunain yn ffeithiau n>or anwadadwy o'r

anghen o honynt, fel na ehredech haeriadau boll ddynion byd

eu bod yn afreidiol.

Foneddigion ! Pwy yn eich plitb, a fedd gariad at wirionedd

—at hunan les, neu a fedd awydd am leshikl ereill ar ria

ddymunai a'l holl galon fwynliau y bendithinn dwyfol hyn ei

hunan, ar nad ymbleserai yn cyfarwyddo ei wrandawwyr i

fwynhau yr unrftyw fendithion a'r unrhyw brofion o ddwyfol-

deb eu crefydd? Pwy a ddichon feddwl fod ffurfiau heb y syl-

weddau hyn yn well yn awr? Na phwy a ddichon ddwys
ystyried y pwysigrwydd o'r bendithion hyny a fwynheid gan y
Saint cyntefig heb ocheneidio o'i galon i'r nef ei ddymuniad am
eu cael? Argraffed Ysbryd y gwirionedd y dymuniad yna

ar yr enaid fel na ddiler hyd nes ei chael; canys tystiolaethwa
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nmewn sobrwydd, a sicrhawn mewn gwirionedd fod y grefydd

-ddwyfol bono a ddygai y bendithion rhag-gyfeir;edig i'w

hufyddion gynt wedi cael ei hadferyd o'r nef i ddynion yn

ein dyddiau ni, ac y fod eu hufyddion hi yn mwynhau y cyf-

-lawniad o'i haddewidion yn awr n-.eeys y prj'd hyny, a'n bod

m yn gwybod hyny! At y grefydd hon y crefwn am gael eich

sylw manwl, eich hyrachwiliad treiddgar iddi, a'ch cydymffurf-

iad a'i lioll ofynion:; yr hyn os gwnewch, tystiolaethwn yn

ddyfrifol yn enw a thros ei Ilawdwr dwyfol hi, y dyry Efe, ac

nid nyni, dystiolaeth i chwithau megys ag y rhoddodd i nin-

,nau, drwy ddim llai na mwynhad o'r cyffelyb ddoniau, mai

gwir Eglwys Dduw yw yr hon eich gwahoddwn yn serchus i

ddyfod iddi. Dyma flbrdd deg—-ffordd rid a ehyrhaeddadwy

i bawb i brofi dwyfoldeb ein crefydd; ni ddywedodd neb erioed,

.ac ni ddywed neb rhesymol a fwynhaodd y doniaubyn, mai

igweled gwyrthiau yw y ffordd oreu i argyhoeddi y byd o

ddwyfoldeb cenadwri ; am hyny, dywedwn hyn wrthych, un

ac oil, deuwch a gwelwch fod doniau a ffrwythau gwir grefydd

yn aior Civ cael yn Eglwys y Duw byw, ac nid tu allan i'w

mhuriaa. Nid yn unig deuwch a gwelwch, ond deuwch a

chlywu-ch—deuwch a theimlwch— deuwch a chwi eich hunain a'u

mwynhawch fel mai byw y Duw a'u haddawodd; ac fel mai byw
yr Hwn a esgynodd i'r ucbelder, ac a roddes y rhoddion hyn

i'w Eglwys. y mae Efe yn eu cyfranu yn awr i'w blant. Pa

wiw dadleu yn hwy—pa wiw ammheu gosodiad mor bendant,

mor hawdd ei brofi trwy Jfeithiau, yn wir neu yn gau. Nid

gwiw dadlau o barthed i grefydd, cany s nid dynol yw— eitbr

Duw sj'dd i brofi ei grefydd Ef yn wir yn mhob oes; ni bu yn

ngallu dyn erioed i'w phrofi i'w gyd-ddyn, nac yn ngallu dyn na

diafol erioed ei^phron hi yn gau. Os ammheuwch ein tystiolaeth

dewch a phrofwch hi drw}' yr unig ffordd ddichonadwy, sef,

drwy ei pbrofi eich hunain yn amddifad o'r bendithion" a

addawwn, ac nid drwy haeriadau dibrawf a chnvedlau anwiredd-

us ein gelynion; y mae ein tystiolaeth o bwys digonol i deilyngu

eich ymchwiliad iddi;canys, os gwir yw, genym ni y mae Unig

Wir Eglwys Dduw, a bod allan o honi yw bod yn amddifad o

wir grefydd, yr hyn a'ch amddifadai o fywyd tragywyddol. O'r

<oehc arall, os gau yw, y mae yn hawdd ei phrofi hi yn gau; ac

<«l!y, nid oes achos dadleu dim o barthed i'n crefydd, ac nid oeg
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raid i neb yn y wlad aros mewn petrusder meddwl a'i gwir a'i

gau yw hi, o herwydd prawf ei Hawdwr hi i'w ei hufyddion

gwirioneddol mad dwyfol yw, acni all ei hanufyddioD, pe medd-

ent ddoethineb y byd i gyd, ei phrofi yn gau.

(I'w barhau.)

UDGOBN SEION,

$eren p «jaint.

DYDD SADWRN, MEHEFItf 10, 1854.

Hanesion Cartrefol.—Newyddion gorfoleddus a'n cyr-

haeddant yn feunyddiol ana lwyddiant Teyrnas Dduw, ac

ymddengys oddiwrth yr oil, fod y byd yn ymddeffroi yn gan-

moladwy iawn i wrandaw y genadwri ddwyfol a grasol a

anfonodd Duw atynt,—heidiant ynghyd wrth y cannoedd
?

meddir i ni, nid i wawdio a diystyru fel yn yr amser ag y
credid camgyhuddiadau gau grefyddwyr yn ein herbyn ni a'n

crefydd; mae y noddfaau hyny wedi diflanu ymaith i raddau

helaeth o flaen yr ail feddwl mwy rhesymol, ac yn profi nad oea

anghen dim ond, i'r ymclvwiliwr am y gwir, glywed eiu

hegwyddorion er deall mai o herwydd eu rhesymoldeb a'us

Hysgrythyroldeb y mae gau grefyddwyr yn eu camddarlunio a'u

goganu gymmaint, ae nid o herwydd y teilyngant hyny.

Clywwn yn fynych am dorfeydd o wrandawwyr siriol lie y
mae bedyddiadau eyhoeddus, ac y mae ymgasgliad cangenau

cymmydogaethol i gynnal cyfarfodydd eyhoeddus yn ddylan-

wadol iawn i ennill gwrandawiad ein cyfeillion o'r byd.

Yn mhlith yr ymdreehiadau canmoladwy ereill a wna y
Saint i achub eu cymmydogion, nid y lleiaf eu heffaith yw
Traethodu, yr hyn a brofir trwy fod y byd yn ymholi am
danynt, yn diolch am danynt drwy dalu, ac yn rhyfeddu yn
fawr pa le y bu y Saint er's llawer dydd bellach, heb ddyfod

a'u Traethodau oddiamgylch. Er cymmaint o effeithiau

daionus a welwn ni, etto nid oes neb ond yr Hollwybodol a wyr

y lleshad a wneir trwy ddosparthu yr argraffedig aw\ GwqA
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pawb a'u profodd, ddigon o ffeithiau i'w cymhell i'r ymdrech,

a gobeithiwn na fydd un Dosparthwr cyffredinol na Chynnorth •

wyol yn amddifad o'r amrywiaeth a'r llawnder a ystyrir yn
alluog i'w dosparthu yn eu plith. Ni allvvn gredu fod y Cang-

enau, a buom agos a dweyd y Cynnadleddau hyny, na anfon-

asant am nemawr neu ddim Traethodau eleni, yn deall y
pwysigrwydd o'r peth, fel yr ymddengys i ni, neu nad oes

ynddynt gymmaint awydd am achub dynion. Nid ymddengys
fod cymmaint awydd chwaith yn y Dosparthwyr a'r Pregeth

wyr hyny a gerddant drwy y wlad a'u dwylaw yn weigion, yn

nghauol pobl a orweddant yn y tywyllwch ag oedd genym ni a

llawer o frodyr flFyddloti ereill, a fuom am flynyddau, ac a

ddymunem fod etto, a thraethodau o dy i dy ar hyd yr heolydd

He y teithiem, o Gaergybi i Gaerdyf, fwy nag unwaith nadwy-

waith ; ac hyd heddyw cawn bleser yn meddwl am yr ym-

drechiadau—yn clywed llawer yn dweyd ruai dyna ddechreuad

eu troedigaeth, a mawr lawenhawn yn y gobaith o gael gyda

hwynt, a phawb a wnaethant yr hyn a allasent, ein gwobrwyo

o'r herwydd yn Nheyrnas Dduw.

Gogledd.— Ysgrifena yr Henuriaid J. Parry eu bod hwy yn

cael Cymmanfaoedd blasus a lleisiol— bod yr Henuriad R.

Parry ac R. Evans yn ddiwyd yn pregethu i dorfeydd lliosog

bob dydd braidd drwy Sir Fflint a Sir Ddinbych, a bod

gobeithion yr ufyddha llawer i'w cenadwri cyn hir. Dywed
mai yn awr y mae y Gogledd oer a diweddar yn dechreu add-

fedu i'r cynheuaf mawr—chwedlau anwireddus wedi cael eu

gwrthbrofi yn ami wg, a'r Saint yn ddiwyd yn dosbarthu

Traethodau yn nhai eu cymmydogion. Ni oes a luddiaa

fendithion y nef i goroni y fath ffyddlondeb a llwyddiant: yr

Hwn a b'ia y gwaith a'u nertho i wneyd mwy-fwy o hono, ywr

ein gweddi barhaus.

Givirfoddiaid.—Drwy lythyr dyddorol a diweddar oddi

wrth yr Henuriad H. Parry a I. Rees, deallir eu bod hwy yn

llafurio yn ddiwyd ac yn dderbyniol yn Llanidloes, Tref New •

ydd, a'r cyichoedd, yn cael gwrandawiad boneddigaidd, a'r wlad

yn awyddus am draethodau ac yn addfed i'r efengyl. Aeth.

dau Frawd arall o Sir Fynwy yno ar eu hoi yn ddiweddar.

Sir Fon,— Aeth yr Henuriad 0. Thomas, a T. Bates Q Tra-
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degar, i lafurio yn yr ynys hyfryd hon ; mawr lwyddiattt &

gaffbnt i achub miloedd o'i thrigolion.

Dtffrvn CoNwr—Cynnaliwyd y Gymmanfa hon, Mai 28.

jn Eglwys Each;—Cang. 5, Hend. 18, Off. 10, Ath. 4, Dia. 4,

Bed. 4, Cyfan 98. Cariodd pregethau hyawdl yr Henuriad

rhag enwedig ddylanwad daionus ar dorfeydd lliosog o wrau-

dawwyr, ac ar y Saint.

Prif Ddosparthwr Cynnadledd,—a ddylai fantoli ei gyf-

rifon gyda ei is-ddosparthwyr ar y dydd olaf o Fawrth,

Mehefin, Medi, a Rhagfyr, ac _*yn ddioed anfon iddynt

ddangoseg o swm eu dyledion i'r Gynnadledd.

Etholed pob Cynnadledd ddau Arolygwyr i edrych dro«

igyfrifon y Prif Ddosparthwr ar yr un pryd ag y raantolwn

ni ein cyfrifon a hwynt. Gwneled yr Arolygwyr ddangoseg

io'r arian a'r llyfrau ar law y Dosparthwr, yn ol y pris a

. ofynir gan y swyddfa hon, j'nghyd ag o'r dyledion a fyddant

ddyledus y pryd hyny oddiiFrth yr is-ddosparthwyr.

Cadwed yr Arolygwyr eu danghoseg hyd oni welont swm j
ddyled a ofynir oddiar eu Cynnadledd, yn gyhoeddedig yn y
Star a'r Udgorn canlynol i hyny. Os cydunant, da; os na

tenant, ymdiwiliedLlywydd y Gynnadledd i'r achos o'r gwahan-

iaeth: nad pa fodd y bydd, rhodded yr Arolygwyr eu dangoseg i

Lywydd y Gynnadledd, ac ymchwiliant gyda eu gilydd a

gyduna y taliadau yn llyfr y Dosparthwr a'r derbyniadau a

gyhoeddwyd; os na clieir gwall yno, cymharer cyfrif- y Dos-

parthwr a'r cyfrif a anfonir gyda y llyfrau oddiyma, ac os methir

gweled gwall yno, ysgrifener i'r Swyddfa lie y perthyn.

Eithr os cyferbyna y eyftifon, ac etto dim digon o arian,

llyfrau, a dyledion yn \\»w y Dosparthwr i ateb hyny, y mae

efe yn ddiffvgiol, a dylai y Llywydd amddiflyn y Gynnad-

ledd rhag goddef cam oddiwrtho, drwy ofal prydlon. Os cyfadd-

efa y dosparthwr fod arian mewn Haw ar y pryd, dylai eu hanfon

i'r Brif Swyddfa yn ddioed, yr hyn os gwna, gwelir cydna-

byddiaeth o honynt yn yr Udgorn a'r Star ganlynol i'r rhifyn

a gynnwys y dyledion chwarterol.

Os, wedi pob ymdrech ddyladwy, y bydd gweddill o Udgorh

neu Stars yn sefyll ar law ar ol diweddu cyfrol, doeth fyddai i'r

Gynnadledd eu rhwymo erbyn y del gwerthiad, drwy liosogiad-

. aelodau.
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T)oeth a fyddai i bob Prif Dosparthwr gadw amrywiaeth, a

3igon o lyfrau yr Eglwys a Thraethodau ar law, fel y gall

ddiwallu pob galwad. A'r Llywydd a wel rai o'r Gwirfoddioid

^ffyddlon yn llafurio yn ei Gynnadledd, mewn anghen, ac a'i

diwallo a thraethodau, anfoned yma gyfrif o y rhai a roddo, ac

ymdrechir ei ryddhau o'r ddyled am danyrit, os bydd ei Gyu-.

nadledd yn analluog iuyny.

Dosparthwyr Cangenatj.- Gosoder dau Arolygwyr y*
mhob cangen i edrych dros gyfrifon y Dosparthwr mewn cys-

«ylltiad ar Prif Dosparthwr, ar y dyddiau a rag nodwyd; cyf-

'

rifer y llyfrau ar law er pan yr Arolygwyd o'r blaen, eithr na

-chyfrifer y rhai oedd cyn hyny, ac ystyrier hwy yn ol prisiau j
Prif Ddospartbwr. Cadwant y ddanghoseg hono hyd oni wel-

-ant ddyled y Gangen i'r Prif Ddosparthwr, os cydunant, da; ae

os na wnant, erfynier ar Lywydd y Gangen eu cynnorthwyo i

ymchwilio am y gwall gyda y Prif Ddosparthwr ar Llywydd,

yn y modd y cyfarwyddwyd hwythau uchod, i ymholi a'r Brif

Swyddfa. Os y Prif Ddosparthwr ni chydnabydda dderbyniad

unrhyw daliad o'r Gangen, ymholed y Llywydd ag ef, ac yn

mhellach a Llywydd y Gynnadledd oni foddlonir. Dylai fod

digon o amrywiaeth ar law yn mhob Cangen er diwallu pob

galwad, a gofaled pob Llywydd fod digon ar law rhwng arian a

llyfrau i fantoli gofyniad y Prif Ddospartbwr ar ddiwedd pob

chwarter. Ystyrir Dosparthwr pob Cangen yn atebol i'r

Gangen am bob llyfrau a werthant, os rhoddant goel byddant

atebol eu hunain, oddieithr bod amgylchiad neillduol yn cyf-

iawnhau y Llywydd i orchymyn eithriad i'r rheol hon. Gweled

fod yr arian ar law yn cael eu trosglwyddo yn brydlon i'r Prif

Ddosparthwr.

Cynghorwn y Llywydd i weled bod gofal teilwng dros y

llyfrau ar law. perthynol i'r Gangen, ac o» na *llir j:verthu yr

•oil, rhwymer y cyfrolau fel y galler, er llesbad y Gangen.

EFFEITHIAU TYBACO.

[Parbail o dud. 329 ]

Mae trwyth tybaco, wedi ei gymhwyso yn allanol at y cylla, yn

achosi llewyg, pendro, cyfogiad, a chwys oer. Gwyddir i.'r
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trwyth, pan eu rhwbid ar friwiau, archollion, tan iddwf a

rhanau a effeithid gan glafr, beri cyfogiad, llewygon, a dir-

gryniadau.

Dr. Eberle, yn ei Draethodau a'r Physygwriaetb a ddywed
" Wrtb arfer tafiiad tybaco, y mae o'r pwys mwyaf i fyned yn
mlaen gyda gofal mawr. Os bydd y swm a daliir yn rhy fawr,

achosir yr argoelion niwyaf brawychus, rnegys cyfogiad, ehwyg

oer, ymollyngiad cyffredinol, llewyg, ac hyd y nod angau. Ad-

waenwn goegfeddyg, yr hwn mewn llai nag ugain mynud, a

ddistrywiodd fywyd bachgen bach anwylaidd,—mab i wr bon-

cddig yn Lancaster, teulu yr hwn a wasanaethwn tra yn y He

hwnw—trwy dafliad anghymraedrol o sudd tybaco.

Dywedwyd wrthym gan rai a ymwelodd ag Ynysoedd Sand-

wich, yr arferir tybaco raor gyffredin yno fel y dysgir plant i'

fygu cyn eu bod yn gallu cerdded; ac y dygantyr arferiad mor
bell fel y cwympant i lawr yn ddideimlad a marw yn fyrbwyll.

Dywed Mr. Barrow, ymdeithydd yn Africa, " Cymhwysodd
Hottentod ychydig o sudd tybaco o ben byr ei bibell bren, at

eafn neidr pan yn saethu ei thafod allan. Yr oedd yr effaith

mor gyflym ageiddo ergyd wefraidd. Gydag ychydig symudiad

dirgrynol, haner ddadnyddodd y neidr ei hun, ac ni symudodd

byth mwy; a'i holl cwynau oeddynt robr grybachlyd, y teiralid

yr ymlusgiad mor galed a fferllyd, fel pe wedi ei sychu :

yngwres poeth yr haul."

Yinddengys fod yr Indiaid, yn rhai parthau o'r America, yn

adnabyddus o effeithiau gwenwinig tybaco. Yr oeddynt yn'

arfer trochi blaen eu saethau mewn olew agaid o ddail tybaco,

y rhai wedi eu myned i'r cnawd a achosent glafychiad, a-

llewygon, ac hyd 3' nod ddirgryniad a marwolaeth.

Gwnaeth Dr. Massey, yn mhlith ereill, y profion canlynol.

Mae dau ddyferyn o sudd tybac"6, wedi ei ddodi ar y tafod, yn

ddigon i ddistry wio bywvd catliod a ddygwyd i fynj' megys yn

nghanol mwg tybaco, mewn tri neu bedwar myned. Tri

dyferyn, wedi ei rWbio ar dafod ; cath wedi tyfu i'w llawn

faintioli, a'i lladdodd mewn tri mynud. Lladdodd un dyferyn

gath, wedi haner tyfu; mewn pum 1113'nud. Dau ddytbryn ar

dafod gwiwair goch a'i dinj'striodd mewn un mynud. Twll

bachj a wnaed gyda nydwydd meddyg, yn wlych gan sudd

tfjj'baeo;. * barodd farwolaeth mewn chwe mynud. Yr wyf yu
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gwybod i drwyth a wnaed o ugain neu ddeg ar htigain gronyn

p dybaco, a'i yfed i mewn i'r corff dynol i'r dyben o esmwythq
gwlwm gwthi, beri dinyatrio bywyd lawer gwaith.

Prawfiadau creulawn a wnaed ar lygod trwy leoli cyfran

fechan o sudd tybaco ar nydwydd Main main, a'i treiddio i

drwyn yr anifail; canfyddir i hyn y ddwyn marwolaeth union-

gyrchol braidd.

Dyru Dr. Clay. Manchester, Lloegr, a ganlyn, " Blinid

bacbgen bach, wyth mlwydd ei oedran, jm ddwys a pharhaua

gan tinea capitis neu ben berwlosg, tra gwrthnysig. Cymhwys-
odd ei dad sudd a wasgid o tybaco dros ei ben, a gafwyd trwy

wlych dail sychion tybaco, a'u dodi rhwng dau lafn o haiarn

a'u gwasgu hwynt, trwy yr hyn foddion y tynir y sudd allan.

Cymhwyswyd y gwlybyr oddeutu pum myned cyn dau o'r

gloch y prydnhawn; cwynodd y plentyn yn ddi oedi braidd o

bensyfrdandod, a cholli golwg, iel y bu i'r tad gan wenu sylwi

fod y bachgen yn leddw; daeth yn fuan wed: hyn yn glaf, cyf-

ogodd yn fynych, ac mewn maintioli mawr ; \t oedd arnq

hefyd awydd i waghau ei goluddion, yr hyn beth nis gallai ei

gyflawni: crynai ei aelodau, troes ei wyneb yn welw, a gordo-

wyd ef a chwys oer: cynnorthwyodd ei fam ef i'r gwely, i'r hwn
nid eynt yr aeth nag y cafodd ollyngiad anwirfodd o'i goludd-

ion
;
ymddangosai ei wynebpryd yn soddedig yn awr, yr oedd

ei aelodau yn ddi gyffro, oddigerth pan yn awr ac eilwaith eu

tynid at ei fogail yn ddirgrynol; achwynodd o syched tost, a

phoen yn ei goluddion: yr oedd ei boll gorph yn wlithog gan

chwys oer, ac am haner awr wedi pump trengodd, dim ond

tair awr a haner wedi cymhwysiad o'r sudd tybaco. Wedi
agor y corff ni chanfyddid unrhyw newidiad cyfansoddol."

Achoswyd clafychiad llym a marwolaeth yn fynych, trwy

Symhwysiad allanol tybaco at afiechyd y croen. Gallwn

ddifyuu o weithydd meddygol, niferocdd o brofion o'r fath hyD,

J'w barhau.)

ARWYDDION YR AMSERAU, &c.

[Paibad o dud. 881,]

Wedi y bras olwg rhagarweiniol yna, cawn bellach fanylu, fn

j modd a ganlyn:—eef,
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Y DadguddioM Duw y daw amseroedd adferiad pob peth.

Y bod anghyfiawnder, sydd yn y byd, yn galw am adferiad

pob peth.

Ac y ceir Arwyddion amlwg y bwriada Duw gyflawni ei air,

Tnewn byr amser, trwy ddwya oddiamgylch amseroedd adferiad

pob peth.

DadguddiO'ld Duw y daw amseroedd adferiad pob peth, yn yr

addewid o Had y wraig i sigo siol y sarph; yn yr addewid o

greu pob peth o newyddj yn y prophwydoliaethau na ddysg

dynior. ryfel mwyaeh; y daw y blaidd i drigo gyda yr oen,

y Hew. yr anifail bras, a'r ych i bori ynghyd, a'u UydDod i

gydorwedd; y bydd gwybodaeth o'r Arglwydd yn llenwi y

ddaear, o herwydd y ty wallt Ef ei Ysbryd ar bob cnawd ; ae y

caitf y rhai addfwyn etifeddu y ddaear. Dadguddiodd yr

Arglwydd hyn hefyd, yn ngweinidogaeth Crist; yn ei farwol-

aeth, yn ei fynediad i bregethu i'r ysbrydion yn ngharchar; yn

ei adgyfodiad, ac yn ei esgyniad i'r uchelder a'i eisteddiad ar

ddeheulaw y Mawredd, yn y goruwclileocdd, gan roddi yn hyny

ernes i ddyn o adgyfodiad i fywyd ac anllygredigaeth, i

deyrnasu gyda Crist fil o flynyddoedd, yn unol ag addewidion

y Goruchaf, y rhai a lafarodd Efe trvvy enau ei holl santaidd

brophwydi erioed, trwy ragfynegi am yr amseroedd i orphwys,

ac yr anfono Ef Iesu Grist, yr ail waith.

Cyfiawn a sanctaidd yw yr Arglwydd; a'i drugaredd, llawn

oariad, amynedd, tosturi, a daioni anfeidrol, sydd yn anfeidrol

gyfiawn, trwy haeddiant y cyfiawn a aetb i le yr anghyfiawn;

ac y mae yr anghyfiawnder, y gormes, a'r gorthrwm treisiol

»ydd ynghalonau dynion, ac yn tori allan trwy eu hymddygiad-

an tuag at eu gilydd, yn galw am i'r Arglwydd cyfiawn egluro

ei gyfiawnder. yn adferiad pob peth i'w gyflwr cyntefig.

Pa le byn.tg y troer ein llygaid, anghyfiawnder a welir, yn

waeth ac yn erchyllach ei olygon na'r Hydra Seitltbeu, yn ein

eolynu bub ffordd y safom neu yr elom.

Y creaduriaid afresymol ydynt lawn cynddaredd, y naill at

y Hall; anniddigrwydd sydd yn anurddo tegwch y lluoedd

plyfog: nid oes cydfod yu mysg yr anifeiliaid; pe ond ci a

chath ar yr un aelwyd. ysleifia y naill yr asgwrn a rodder i'w

grafu i'r Hall; y pysg a draflyncant eu gilydd, a'r bwysfilod a

ysglyfaethant eu rhywogaeth yn rhei.bus: brwydro a lladd sydd
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yn ysgogi holl rym eu cedyrn ewynau, holl egni ei blaenfeinioa

ewinedd, ac holl nerthoedd eu hawchlymion ddannedd, hyd net

yw y mor yn ddienyddle arswydus, yr anialwch yn llofruddle

ereulawu, a'r holl ddaear tnegys yn un gigyddfa gelaineddog, ©

begwn i begwn byd.

Dyuion hefyd a ymgrafangant mewn anghyfiawnder. Gon-

catrwydd sy reddf gynhenid mewn dyn, sc ainlygir hyny gan

blant, pan yn chwarae a'u gilydd; gwrandawer, a cheir ea

clywed yn dywedyd eu bod yn hoffi uu, ac yn eiddigeddus at

un arall, beb ofalu am yr ennill na'r golled yn herwydd adrodd

eu meddyliau; ond, wedi tyfa i oedran gwyr, collir y gonest-

rwydd hwnvv i raddau, trwy ollwng y tafod i fynegi pethau yn

groes i'r gydwybod, gan wasgu y gwan, y tlawd, a'r gwasaidd,

gyda y dyben o wenieithio i'r cryf, y cyfoethog, a meistrolgar.

Lliwiodd un lun boneddiges: a chan yr haerai hi a'i chyfeillion

nad oedd y lluu yn debyg iddi, gofynodd y lluniedydd i'r

foneddiges ddyfod tranoeth, a'i harffed-gi gyda hi: pan ddaetlv-

ant, aeth y ci a llyfodd y darlun trosto, a phawb yn rhyfeddn

na allent hwy weled rhyw debygoliaeth, tra y ci bach yn gall*

gweled cymmaint hyd nes yn llyfu llun ei feistres. Erbyn

edrych, yr oedd y lluniedydd wedi iro y darlun gyda bloneg, a

llyfu y saim yr oedd y ci! Ceir rhai meibion a merched yn ein

byd, yn llawer tebycach eu hymddygiadau i gythreuliaid, nag i

ddynion geirwir, teg, a mawrfrydig; er hyny, gan yr irwyd

hwynt gydag aur, enw mawr, a swydd uehel mewn gwlad neu

gymdeithas neillduol.-canfyddir poblach yn eu llyfu a gweniaith

tafodog a gwael, fel pe byddent angylion o'r nef ! Yn y modd
yma, gwna anghyfiawnder i'r naill ymddangos yn warthu*

mewn ymddarostyngiad, ac i'r Hall ymddangos yn wrthun

mewn coeg ddyrchafiad, tra y call a'r synwyrol yn ffieiddio j
fidau, gyda dirmyg a thosturi.

(I'w barhau.)

PE BYDDWN YN LLAIS.

Pe byddwn yn llais,— ajsurol \ix\a,

Ehedwn ar edyn hoen,

I drigle galar a gwarth yr awn,
I adrodd y gwir yn deg a llawn,

At achub dyn o boeu;
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Ehedwn, eliedwn dros gaddug rnawf,

Disgynwn fel goleu yr haul i lawr,

Ynghanol rhai sydd yn ymbruddhau,
"Y dysgwn hwy oil i lawenhau.

Pe byddwn yn llais. -galluog lais,

Ehedwn ar gorwynt cryf,

;Os gwelwn yn unlle ddyn yn sarn

.1 drais a rhyfel a dialed farn,

Dadwreiddiwn ddrwg yn hyf :

—

Ehedwn, ehedwn fel twrf a Uam
Y daran fawr froch, a'i mellten yn filam,

Rhwystrwn y Hid, attaliwn y llndd^

A chariad a ddysgwn i bob gradd.

Pe byddwn yn llais,

—

rhesymol lais>

Ehedwn dros for a thir,

I holl gapeli y byd cawn droi,

Gwag dyb ac erlid ereill wnai fibi,

Ceid chwarae teg i'r gw:r :

Ehedwn, ehedwn fel angel Duw.
Dangoswn y ffbrdd i santeiddiol fyw*

Gwybodaeth lawn a thysliotaeth bur,

A roddwn yn lie gwael ofn a ehur.

Pe byddwn yil llais,

—

aafarwol lais,

Symudwn yr iau sy drom,
Os gwaeddid am ryddid teulu 'r ffydd,

Heb ddyfod at Grist i fod yn rhydd,

Gwnawn sibrwd maint y sioni:

—

Ehedwn, ehedwn a'r edyn chwa.
Ceryddwn y drwg, canmolwn y da,

Llesoli pawb afyddai fy nghais

Pe byddwn yn llais,— anfarwol lais. R. Dr>o.

JDskbtniadau am LrFKAn o Meh. 1 hyc 6.—Brycheiniog,
&\ Os Oc ; Sir Ddinbych, £l. Ccmgenau Dicyr. Morgamvg—
Georgetown, 5s lie; Cefn, 14s 10c; Cwmbach, 7s.

t£§T Cymraanfa Brycheiniog a gynnelir ar yr '2il o Orphenaf,

a Chymnianfa Mynwy ar y yfed yn lie ar yr 2il.
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Rhif. 23.] MEHEEIN 17, 1854. [Cyf. VII.

ANNERCHIAD

At OFFEIRlAlD, PARCHED 1GION, PREGETHWYR, A HOLE ATH-

RAWON CREFYDD YN NGHYMRU.

[Parliad o dud. 348.]

Nid rhesymol a fyddai troi clust fyddar at y dystiolaeth hon,

gan ddweyd mai haerllugrwydd a rhyfyg yw ; rhyfygu a wnel-

em pe na thystiolaethem, yn sobr, yn eglur, ac yn bendant am
yr hyn a wyddom, yr hyn a fwynhawn; rhyfyg a fyddai i ni

beidio tystiolaethu yr hyn a orchymyna Duw i ni wneyd, a

rhyfygu a wnelem pe yr elem allan yn enw yr Arglwydd, i

ddysgu pobl i grefydda cyn i ni wybod ei fod Ef wedi ein danfon,

yr hyn, ivedi ei wybod a fyddai yn rhyfyg i beidio a'i ddweyd.

Felly, y mae y rhyfyg tybiedig, yn yr iawn ystyriaeth o bono,

yn rheswm annogaethol i'n credu, o herwydd mai gwybodaetho'r

ffaith ag y tystiwn am dani a ddyry i ni y fath anymddibyn-

iaeth,—y sicrwydd a feddwn o'n dwyfol ddanfoniad a'n cym-

hella i addaw y bendithion hyn, a'r mwynhad o honynt a

wnelai i chwithau dystiolaethu yn llawn mor bendant ag y
gwnawn ninnau: wrth yr ammheuwr, os ceir un, dywedwn,

"Tyred, a gweV
Nid rhesymol yw diystyru y dystiolaeth hon, gan ddweyd

mai cael ein twyllo i gredu y pethau hyn yr ydym; o herwydd,

nid ar grediniaeth y seilir ein tystiolaeth, ond ar ivybodaeth, yr

hyn a wnaed i ni wybod drwy ffeithiau hunan- eglur, nerthol, a

23 [pris 1<7.
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sylweddol, ac nid trwy fympwy na phenboethni. Nid oddiwrtft'

ddynion na'r diafol y deilliasant, o herwydd y nine y naill aV
Hall yn elyniaethus iddynt, ac yn gwadu yr anghen a'r defnydd-

ioldeb o lionynt. Mai bendithion o'r nef ydynt a brofir drwy

eu bod yn deilliaw ar ol, ac nid cyn, nac heb, ond drwy ein

hufydd-dod i crchymynion y nef; ni fwynhasom ni erioed ruo

honynt, na dim yn debyg, hyd nes ivedii ni ufyddhau i orchym-

ynion y gyfyndrefn ag y galwn eich sylw ath Mae y ffaith y
collir j' benditbion hyn pan y troseddir ei gorchymynion hi,

hefyd yn profi mai mewn cyssylltiad a hi y mwynheir hwynt.

Mae natnr a dyben y bendithion yn profi eu dwyfoldeb, ac o

ganlyniad, os ein twyllo a gawn, y nefoedd a'n twylla, a goreu

po fwyaf o'r fath dwyll, hyd nes ein twyllir i fwynhau y cyf-

lawnder o'i bendithion a'i gogoniant. Etto, mae y bendithion hyn

yn deilliaw i ni drwy ufydd-dod i'r grefydd a ddarlunir yn yr

ysgrythyrau, ac y maent mor debyg i'r bendithion a fvvynhauai

y Saint cyntefig yn ol yr banes yagrythyrol, fel nad alhvn fod yn

cael ein twyllo heb eu bod hwythau wedi cael eu twyllo, ac yn

ein twyllo ninnau i'r unrhyw dwyll. Hefyd, y maent hwy yn

proffesu eu bod wedi rbagweled yr anfonid cenadwri fel yr hon

a draethwn ni.—wedi gweled eu hufyddion yn mvy nhau y ben-

dithion a fwynheir genym ni, ac wedi eu gweled, drwy jt hyn

a broffesai fod yn Ysbryd y Brophwydoliaeth, yn cael eu diys-

tyru, eu camddarlunio, a'u cenadwri yn cael ei hamharchu am
dwyll, a hwytbau yn cael eu difenwi a'r enwau drwg a elwir

arnom ni, a hyny gan y rhai a broffesant fwyaf o barch j

grefydd, a'r rhai a ddylentfod yn fiaenaf a'r mwyaf awyddus i

dderbyn y genadwri a anfonid; gwelsant hyn oil, a llawer mwy
manwl y gwelsant, drwy yr Ysbryd a. feddent, yr hyn bethau

agy tystiwn ni am eu cyflawniad yn awr; ac felly, rhaid mai a'r

cyffelyb dwyll ein twyllwyd ni a hwythau, a'n bod mewn dos^

parth a ystyrir yn bobl eirvvir a didwyll : diolchwn am y fath

dwyllwyr yn gwinniaeth, a thwylledd i'n cysuro, ac hyderw7i y
cawn fwynhad tra^ywyddol o'r cyflawnder o'r fath dwylledd

gyda hwynt, He na bydd neb yn tynnu yn groes. Gan mat

credu y gau yn Avir yw twyll, nid allwn ni fod yn cael ein

twyllo, o herwydd nid credu yr hyn a ddywedwn yr ydym, ond

ei wyhod, ei tueled, ei gli/wed, a'i deimlo drwy gyfrwng ein holl

synwyrau, nes arddelwi y ffaith ar ein henaid tu hwnt i'r
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posiblrwydd o gamsyniad; ac felly, yn lie eael ein twyllo, os

nad gwir ein tystiolaeth, rhaid mai twyllwyr ydym,—twyllwyr

o'r fath waethaf.

Etto, os twyllwyr ydym, y twyllwyr ffolaf o bob twyllwyr

ydym, o herwydd y gosodwn ein gwrandawwyr ar y ffordd i'n

profi felly, rhoddwn y glorian yn eu dwylaw i'n pwyso, ac yr

ydym ynddi o hyd, ac er's blynyddau, ac os cafwyd ni yn brin

o bwysau y gwirionedd, yr ydym ni yn anwybodus o byny hyd
yn hyn. Nid allwn fod yn dwyllw3'r heb fod yn gwybod byny

ein hunain; a pbe byddem yn gwybod hyny, a roddem ni add-

ewidion i'n bufyddion na ddichc-n arall ond Duw eu cyflawni

;

a'r rhai byny yn gyfryw na ellir bod yn amddifad o honynt

hebwybod hyny, ac oni rag-welsemy profasai yr amddifadrwydd

o honynt mai gau oedd yr addewid, ac o ganlyniad, mai twyllwr

a'u rhoddes? Onid canlyniad anocheladwy yw hwn, ag oni or-

foda ein rheswm ninnau i ragweled mai felly y byddai; ac a ni

yn rhag-weled hyny a addawsem ni y cafiai ein hufyddion y cyf-

ryw fendithion? Ni chredwn y cafwyd enghraifft o'r fath ffolineb

mewn un twyllwr erioed oddieithr ei fod yn wallgof amlwg; ac

felly, os twyllwyr ydym, yr ydym yn dwyllwyr gwyrthiol, o

herwydd ein bod yn anghydmarol yn oesau y byd. Os twyllwyr

ydym ag sydd wedi bod uwchben torfeydd lliosog o bobl ddoeth-

ion " yr oes oleu hon," o gwr bwy gilydd i'r wlad, yn addaw

iddynt ddoniau yr Ysbryd Glan, a miloedd yn ufyddhau ac yn

aros gyda ni wedi hyny, yn colli eu henwau da, eu bywiolaeth-

au, weithiau, yn dyoddef pob math o wg, gwawd, dirmyg a

difenwad, pan y maent wedi bod, y naill neu y Hall, yn dal pob

swyddau, yn troi yn mhob cylchoedd, yn mhob crefydd arall ag

sydd yn y wlad, ac etto, yn parhau i ddyoddef yr oil, er mwyn
twyll gwybodus iddynt, tra y mae eich diwydrwydd chwi yn

eich yingeisiadau i'w troi yn ol, yn dangos mai er eich gwaeth-

af yr arosant, a ninnau yn parhau o hyd i'w herrio, un ac oil, i

egluro y twyll i ni, ac yn methu cael ond ffeithiau i brofi yn-

ddynt, eu bod yn cael eu boddloni, mai gwirionedd aaddawsom

o herwydd y fod Duw wedi cyflawni ein haddewid drwy gyf

•

jwyno iddynt hwythau yr hyn a addawsom. O, na, nid tebyg

i iaith twyllwr yw yr hyn a ddywedwn, tebycach i dwyll a fuasai

myned oddiamgylch i berswadio dynion, nadyw y bendithion

hyn i'w cael, ac "nad oes eu heisieu;" tebycach a fuasem o
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guddio twyll wrth ddweyd nad oes ty8tiolaeth o ddwyfoi

gymmeradwyaeth, na sicrwydd o wir grefydd i'w chael, mai

ofer chwilio am dani; hawddach y gallasid twyllo drwy

addysgu egwyddorion mwy poblogaidd a pheidio a rhoddi i'r

bobl addewid o brawf hyd nes y byddont yn afon angeu; canys,

ni byddai o les i ni roddi yr addewid, oddieithr iddynt gael y
cyflawniad o honi, ond yn unig lies iddynt hwy ddeall y twyll,

os twyll yw. Heblaw hyny, dibyna ar y rhai a haerant mai

twyllwyr ydym, i brofi, oddiwrth ein gweithredoedd, y fod ein

cyd-wybodau wedi eu serio i'r eithafion ag a fyddai yn ofynol

er haeru y fath afresymoldeb, ac nad oes ynom ofn Duw na

pharch i ddyn, na gofal am ein heneidiau ein hunain, yr hyn

sydd orchwyl mor anmhosibl iddynt wneyd ag yw gwrthbroft

dwyfoldeb ein crefydd.

Etto, os twyllwyr ydym, rhaid fod genym rhyw ddybenion

gau y rhai a gelwn o tan y frag;—Beth ydynt? Pwy a'u ham-

lyga? A'i elwa? Ni feiddir nieddwl ein bod am elwa tra y
pregethwn yn rhad heb ofyn dim, ond a ewyllysir roi, yr hyn ni

fyddai ond rhy ychydig i'w ceisio oddiwrth rai a dwyllwyd

genym! Dywedir mai tlodion y wlad yn unig a'n credant, nid

allant hwy gyfoethogi mo honom lawer; ac os eu twyllo agant,

paham y tystia nid yn unig ein pregethwyr, ond yr aelodau,

gwryw a benyw, hen ac ieuanc, cyfoethog a thlawd yr un peth,

a phaham y tystia y rhai mwyaf duwiolfrydig yn gadarnach

na'r rhai mwy ffaeledig, na phaham y cyfranant eu harian i

dystio eu cydwybodolrwydd yn y peth?

Nid poblogrwydd a chlod a ddichon fod mewn golwg, onide

argyhoeddasid ni er's blynyddau, drwy wg a gwawd y byd, ein-

bod wedi eamsynied y ffordd i boblogrwydd yn hollol, ac ni

fuasem mor ffol a dilyn yn mlaen, ac ni chlybuwyd am un

erioed a ennillodd glod y byd wrth ddweyd a ddywedwn, ac

wrth wneyd a wnawn, a rhyfedd os ystyrir ni oil yn rhy ifol i

ragweled mai anmboblogaidd a fuasem ninnau wrth bregethu

yr hyn a ystyrid yn anmhoblogaidd yn mhob oes a gwlad! O,

na, nid haeru twyll, ac nid twyllwyr ydym, ond y wybodaeth a

feddwn o ddwyfoldeb ein crefydd a achosa i ni, ie, a'n gorfoda j

dystiolaethu, angheurhaid aosodwyd arnom, agwae ni oni wnawn

hyn ; cariad atoch, ac awydd i chwi a'ch gwrandawwyr, drwy-

ddoch chwi, gael y bendithion dwyfol a gynnygir i chwi, yw
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©in dyben yn eich cymhell i'r ymchwiliad. Gwyddoch na

buasem mor afresymol a dweyd hyn oddieithr ei fod yn wir, o

herwydd os gau, y buasai yn anmhosibl ei guddio: ac felly, y
mae y rhesymoldeb o'n tystiolaeth yn teilyngu ymddiried,—ei

gwrthodiad a ddyry gondemniad.

Afresymol yw gofyn i ni brqfi dwyfoldeb ein cenadwri, o her-

wydd nid dynol yw, ni allodd dynoliaeth erioed brofi dwyfol-

deb; ni allodd neb ond Duw biofi dwyfoldeb unrhyw genadwri

a anfonodd i'r byd ; ac afresymol yw gofyn prawf ganddo Ef,

ond yn y ffordd a drefnodd. Ni allwn ni, ni allodd un gwas i Ddttw

erioed brofi anigen nag ymresymu a thystiolaethu yr hyn a

wyddai; hyn a wnaethom, ac a wnawn, a chyfarwyddwn chwi-

thau i'r ffordd anffaeledig i gael gan Dduw brofi i chwithaumai

gwir ein tystiolaeth, drwy roddi i chwithau yr un dystiolaeth.

Afreidiol i ni ddyfynu ysgrythyrau ag sydd mor wybodus i

chwi, er profi pa fodd i gael y dystiolaeth hon, o herwydd y
mae y rhai hyny wedi cael eu gwyrdroi gymmaint drwy

esponiadau a deongliadan priod, fel na therfynai dadleu, mwy
nag y mae y ffordd yna wedi dwyn y croesbleidiau a'i dilynant

i undeb y ffydd: gan na ddaethant, ofer dysgwyl y deuant

yn y ffordd yna, etto, gwyddom am ffordd sicrach o lawer:—ar

eirwiredd ein tystiolaeth, rhaid ein bod ni yn gwybod yn

anymddibynol ar bob cyfarwyddyd a gawsom o'r ysgrythyrau.

ac yn anymddibynol ar bob dyn byw, pa fodd, neu wrth wneyd

pa bethau y cawsom ni hyn ein hunain, ac o ganlyniad nid

gwiw dadleu ar hyn ychwaith. Gan y dyry Duw dystiolaeth

i'r sawl a wnel fel y dywedwn ni, ac na roddodd Efe yr un dys-

tiolaeth i neb a ddyegant yn groes i ni, rhesymol yw credu yr

hyn a ddywedwn, ac o herwydd hefyd na ddywedwn ond yr

hyn a ivyddom. Gwyddom fod hyn yn wahanol i'r ffyrdd a

ddysgir gan ereill, eithr gwyddom hef/d mai dyma yr unig

ffordd y dysgai boll genhadon Duw, ac os beir ni am hyn, beir

ein Harglwydd hefyd drwy hyny am wneyd yr un fath: canys,

Efe a roes y rheol hon i lawr: —

'

: Os ewyllysia neb icneuthur ei

ewyllys ef, efe a gaiff icybod am y ddysgeidiaeth, pa un ai o

Dduw y mae hi, ai myfi o honof fy hun sydd yn llefaru."—loan

vii. 17. Pa iaith mwy didwyll, mwy dwyfol brofedig na hon, a

allasai, hyd y nod yr Iesu geirwir lefaru ? Anmhosibl i dwyll-

wr, nac i un dyn o hono ei hun ddweyd y fath beth; re etto,
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twyllwr yw pob pregethivr na all ddweyd yr un peth, a rhoddi y
cyffelyb addewid o'r cyffelyb ivybodaeth. Yr hwn nid yw yn

gwybod ddarfod i Dduw ei ddanfoD, ni ryfyga ddweyd hyn;

eithr yr hwn awyrei ddanfoniad, ni ryfyga beidio a dweyd hyn

er boddio byd, na chael eiolud; o herwydd i ddweyd hyn, ac i

ddangos i'r byd pa fodd i gael y wybodaeth hon ei danfonwyd;

a gwelir yma brawf o'r egwyddor a ddysgwyd yn fiaenorol, sef,

y fod gwneuthur yr hyn a orchymynir yn anhebgorol er cael y
wybodaeth ; ac nid oes addewid y rhoddai Duw wybodaeth yn

mlaen, neu cyn gwneuthur, ac nid gwneuthur ein hewyllys ein

hunain, ond Ei ewyllys Ef. A dyma yw yr hyn a ewyllysia i

chwi wneuthur, a phawb yn mhob man, y galwir arnynt:

—

Credu yn nwyf'ol ddanfoniad, croeshoeliad ac adgyfodiad ei

Fab Ef, Iesu Grist,— edifarhau am eich holl wrthryfel yn ei

erbyn, gyda phenderfyniad i'w wasanaethu Ef o hyn allan,

—

cymmeryd eich bedyddio gan ei genhadon Ef mewn dwfr er

maddeuant pechodau, ac wedi hyny, drwy arddodiad dwylaw

Henuriaid Ei Eglwys, chwi a dderbyniwch ddawn yr Ysbryd

Gldn ! Yn awr dywedwyd, - dyma ffordd a drefnodd Duw,

anrhydedda Efe y ffordd hon drwy gyflwyno yr Ysbryd Glan o'r

uchelder yn ei wahanol ddoniau, megys yr addawodd Iesu

Grist, pan ar y ddaear. Nid gwiw gwrthod y ffordd hon heb ei

phrofi, a honi cred yn yr ysgrythyrau wed'yn, o herwydd y
mwynhad o'r Ysbryd hwn a brofai y ffaith, fel o'r ochr arall, yr

amddifadrwydd o bono a brawf nad Eglwys Dduw yw y fan

He fit cheir Ef.

Foneddigion,— dyma dystiolaeth gywiri chwi, er eich mwyn
eich hunain, er mwyn y rhai a wrandawant arnoch, ac er

mwyn gogoniant y Duw sydd yn galw arnoch drwyddom nj,

ufyddhewch, profwch a mwynhewch grefydd a gryrn ynddi,—

crefydd a brawf eich mabwysiadu drwyddi yn blant i Dduw,

a'r hon a leinw eich calonau a dengmil mwy o lawenydd,

goleuni, a dedwyddwch'nag a feddyliasoch erioed ei gael ar y
ddaear, a'r hon a'ch cyfoethoga ag anchwiliadwy olud y nef yn

dragywyddol. Gadawn y dystiolaeth sobr a'r addewid an-

mhrisiadwy yna gyda chwi, gwnewch y defnydd a fynoch o

honi, delir chwi yn gyfrifol am y canlyniad, nid oes a esgusoda

y gwrthodiad o honi, o fiaen y frawdle lie y rhaid i ni gyfarfod

wyneb yn wyneb, a llygad yn llygad.— (I'w barhau.)
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OWRTHWYNEBRWYDD INDIAIDD TR CENHADON
CRISTIONOGOL.

Eglcrir dwfn ysbrydoliad yr Indiaid mewn atebiad, a rodd-

odd y blaeDor nodedig a elwir Red Jacket i ofyniad o eiddo yr

Anrh. J. C. Spcneer, diweddar Ysgrifenydd y Llynges. Cyn-
nygiwyd Bed Jacket yn dyst mewn prawf pwysig ar y cyhudd-

iad o lofruddiaeth. Eithr sisialwyd ynghlust yr Ysgrifenydd

A nrbydeddus fod Red Jacket yn bagan, ac o gaulyniad yn an-

ffyddiwr, na chredai yn modolaeth a Hywodraeth Duw. Gofynai

yr Anrh. Ysgrifenydd, a ydych ohvvi }
rn credu yn modolaeth

Duw? Ac atebodd Red Jacket, yn ebrvvydd, gyda golwg sarug;

" Yn fwy gwirioneddol felly nag un a all ofyn i mi y fath

holiad." A-throniaeth ddofn y Pagan, yr hwn a wyddai trwy

amgvffrediad uniongyrchol y rhaid i bob dyn gredu yn modol-

aeth Duw a dywynodd yn fuddugoliaethus tros anwybodaeth yr

Anrh. Ysgrifenydd.

Tra yr ymdrechai y siacedi duon neu y Cenhadon blanu eu

hathrawiaethau yn roysg y genedl Seneoaidd, yr oedd Red
Jacket mor benderfynol i wrthwynebu eu dyfodiad ag a ydoedd

o wrol yn ymladdfeydd gwaedlyd rhyfel. Gellir ystyried ei

iaith wrth y llywodraethwr Clinton, o New York, mewn per-

thynas iddynt, oddiwrth un neu ddau ddyfyniad.

" Frawd, gwrandaw ar yr hyn a ddywedvvn. Nid yw y dyn-

ion hyn yn gwneyd i ni un daioni. Y maent yn twyllo pawb.

Y maent yn gwadu yr Ysbryd mawr, ar yr hwn, fel ein tadau

o'n blaen, yr edrychasom ni fel ein Creawdwr. Terfysgant ni

yn ein haddoliad. Dywedant wrth ein plant y rhaid iddynt

beidio a chredu fel ein tadau a'n mamau, a dywedant wrthym
lawer o bethau nad ydym yn eu deall, ac nas gallwn eu credu.

Dywedant y rhaid i ni fod fel pobl wynion,—ond y maent hwy
yn ddioglyd, ac ni weithiant, nid ydynt chwaith yn dysgu ein

dynion ieuainc i wneyd felly. Mae arferion ein menywod yn
waeth nag a oeddynt cyn i'r dynion hyn ddyfod i'n mysg; ac y
mae ein gwyr ieuainc yn yfed mwy o whisky, yr ydym yn
ewyllysgar i gael ein dysgu i ddarllen, ac i ysgrifenu, ac i

"weithio, ond nid gau ddynion a wnaethant i ni gymmaint
j^Qiwed.

,'

Ar amgylchiad arall traddodwyd ei wrthateb i'r gofyniad, pa



364 UDGOEN SEIOW.

ham y gwrihwynebai ef y cenhadon, gyda y geiriau callweir-

gnoawl a ganlyn :

—

" O herwydd nad ydynt yn gwneyd i ni un daioni. Os nad

ydynt yn ddefnyddiol i'r bobl wynion, pa ham eu gyrant i blith

yr Indiaid? Os ydynt yn ddefnyddiol i'r bobl wynion, ac yn
gwneyd daioni iddynt, pa ham na chadwant hwy gartref? Sicr

yw eu bod yn ddigon drwg i fod eisiau Uafur pob un a alio eu

gwneyd yn well. Mae y dynion hyn yn gwybod nad ydym yn

deall eu crefydd? Nis gallwn ddarllen eu llyfr, dywedant

wrthym wahanol cbwedlau am yr hyn a gynnwys, a chredwn

y gwnant i'r llyfr siarad i gyfateb eu hunain. Pe na buasai

genym nag arian, na thir, na gwlad i gael ein twyllo o honynt,

ni byddai i'r siacedi duon hyn drafferthu eu hunain am ein lies

ar ol hyn. Ni bydd i'r Ysbryd Mawr ein cospi am yr hyn nad

ydym yn ei wybod. Gwna efe gyfiawnder i'w blant coch. Mae

y siacedi duon hyn yn siarad wrth yr Ysbryd Mawr, ac yn

gofyn goleuni, fel y gwelom ni megys hwythau, tra y maent yn

ddeillion eu hunain, ac yn ffraeo ynghylch y goleuni sydd yn

eu harwain. Kid ydym yn deall y pethau hyn, ac y mae y
goleuni a roddant i ni yn gwneyd y llwybr uniawn ac amlwg a

dramwyodd ein tadau yn dywyll ac yn ddychrynllyd. Dywed y
siacedi duon wrthym am i ni weithk) a ehodi yd; ond ni

wnant ddim eu hunain, a newynent i farwolaeth oni byddai i

rhywun eu bwydo hwynt. Yr oil a wnant ydyw gweddio ar yr

Ysbryd Mawr; ond ni wna hyny i yd neu gloron dyfu; os

gwna, pa ham y gofynant gynnorthwy genym ni a chan y bobl

wynion? Ni wyddai y dynion coch ddim am aflonyddwch hyd

nes y daeth oddiwrth y bobl wynion; mor gynted ac y croesas-

ant hwy y d}'froedd mawrion yr oedd arnynt eisiau ein gwlad;

ac yn ad-daliad, buont bob amser yn barod i'n dysgu i ffraec-

ynghylch eu crefydd. Ni alt Red Jacket byth fod yn gyfaill i'r

fath ddynion."

Gellir dysgu am ysbryd defosionol llawer o'r Hwythau, a

elwir gyda gwawdweniaith yn Baganiaid, oddiwrth ei leferydd

ar amgylchiad aralL

" Am grefydd, nyni a ddylem i gyd ei ehael. Dylem fawr-

hau ac addoli ein Creawdwr am ei ffafr arbenig yn ein gosocJ

tros ei holl weithredoedd. Os na allwn addoli, gyda yr un

irraethder ymadrodd, ac yn yr un iaith hyawdl a chwi, y mae
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genyrn ninnau ear dull o addoli, yr hyn a wnawn gyda ehalon

ddidwyll,—yna, a allwch chwi ddywedyd am ein gweddiau a'rv

diolchgarwch. ni, yn tarddu oddiar galonau diolchgar o feddyl-

iau didwyll, eu bod yn llai derbyniol gan Dduw Mawr y
nefoedd a'r ddaear, er iddynt gael eu dangos naill ai trwy

lefaru, trwy ddawnsio, neu trwy wledda, na'r eiddoch chwi, a-

draethir yn eich modd a'ch dullwedd eich hunain."

" Pwy yw yr hwn sydd yn achosi i'r afon hon i darddu yn y

mynyddoedd uchel, ac i arllwys ei hun i'r raor? Pwy yw yr

hwn sydd yn achosi yr ysgythrwyntoedd i chwythu y gauaf, ac

yn eu tawelu drachefn yr haf? Pwy yw yr hwn sydd yn codi

cysgod y coedwigoedd uchelwych hyn i fyny, ac yn eu difrodi

hwynt gyda mellt cyflym wrth ei hyfrydwch? Yr un Bod a

roddodd i chwi wlad ar yr ochr arall i'r dyfroedd a roddodd i

ninnau yr eiddom: a thrwy y teitl hwn ni a'i hamddiffynwn.'
r

Ebe y rhyfelwr, gan daflu ei fvvyall ymladd ar y ddaear, a chodi

rhyfelsain ei genedl. Cyf. Eobyk Ddu, Ertei>

IJDGORN SEION,
» k: ip

DYDD SADWKN, MEHEFIN" 17. 1854.

Mormoniaeth.—Mae y gair bach diystyredig hwn wedi'

myned yn air mawr a phoblogaidd iawn drwy y byd yn awr, ac

yn ol cyfartalwch cynnydd presennol ei boblogrwydd, ni bydd

yn hir heb fod y gair mwyaf yn y byd, debygid; bu ei gyleh

oddiamgyleh pwlpudau y byd; a'r gair a floeddid uwchaf, gyda

y mwyaf o rincian dannedd a churo traed a dyrnau; o bob gair,

oddieithr un, sef enw ei sefydlwr, nid oes un cryfach ei

ddylanwad na'r gair "Mormoniaeth." Gwelir mewn man arall o'r

rhifyn hwn, ei bod hi yn ymddangos yn well yn y Senedd, nag

y gallasid dysgwyl oddiwrth y camddarluniadau cyffredinol a

roddir o honi ; eithr nid ydynt wedi cael allan yr oil a gynnwys

y gair etto o lawer. Doethach y gwnaeth y boneddigion hyn

drwy ymofyu yn llygad y ffynnon, yn lie y ffordd a gymmer y
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Peirch a'r Golygyddion, sef cyhoeddi ystoriau gelynion, ae nifi

ofnwn brophwydo y byddai Mormoniaeth mor ganmoladwy yn

ngolwg holl resymol garwyr y gwir, pe'd arholent hi o flaen

brawdlys lie y cafifai ei charedigion ei hamddiffyn yn lie ei

dienyddwyr i'w llofruddio, ag y mae felly yn y Senedd. Eithr

gydag amynedd gweithia ei hun yn arnlwg, canys y rnae bywyd
ynddi na ellir ei ladd, na'i guddio.

Mawr y difyrwch a gaiff teulu " Jonathan" ddoeth yr ochr

draw i'r pysgodlyn, yn y senedd Americanaidd, yn-chw.erthin ac

yn gwyiltio, yn wban ac yn cynllunio pa beth yn y byd a

wnant ag Amlwreigiaeth y Mormoniaid yn Utah! Mawr y
dadleu y buont, ai ei chrogi, ei halltudio, ynte ei newynu a

wnaent! Coffant ni am ddammeg y ci bach a'r ddraenog, felly

hwythau wedi snapio at y ddraenog Formonaidd nes gwaedu

eu cegan, a droesant yraaith o'r Senedd heb benderfynu beth i

wneyd. Dymunai rhai anrhegu y sawl a beidiai gyrmneryd

mwy nag un wraig a 1G0 o erwau o dir yn Utah, yr hyn a

fyddai yn werth tua £41 1 3s 4c. Cofus am eu brodyr gynt, am
"ddeg ar hugain arian," yn prynu ei Feistr gan Judas, eithr nid

er mwyn arian na t iir na dim ond mewn ufydd dod i Dduw y
cymmeradwya y Mormoniaid yr egwyddor, ac nid oes digon o

arian na thir yn y byd er eu rhwystro hwy i ufyddhau i Dduw.

Efallai mai £41 13s 4c yr un yr ystyria y deddf-wneuthurv/yr

.hyn, werth eu gwragedd eu hunain, gellid meddwl hyny

wrth eu gwaith yn ceisio gan y Mormoniaid werthu eu gwrag-

edd hwy am yswra hwn. Rhyfedd y fath ysfa sydd yn eu

gewinedd yn erbyn " Mormoniaeth" o hyd, gallesid meddwl y
dylent gael llonydd bellach wedi ymneillduol i eithafion y byd

braidd er mwyn heddwch; mor groes i Abraham "tad y
;ffyddloniaid" yw y Seneddwyr Americanaidd; lleiaf owragedd

• Uiwyaf o dir ebe hwynt, tra mwy-fwy o dir yn gyferbyniol i

liosogrwydd gwragedd oedd trefn Duw gynt; ac, a wyddys a

ddadleua y Seneddwyr hyawdl hyn yn erbyn Abraham a'r holl

lu o hen amlwreigwyr enwog a feddiannasant y wlad gynt, pan

y dychwelant i'w hetifeddu hi etto! Pa un bynag am hyny,

"yrhai sydd o ffydd Abraham, ydynt blant i Abraham, ac

-etifeddion yn ol yr addewid," sef, addewid i etifeddu y wlad,

.-a'u: gwragedd a'u plant ynddi yn dragywydd.

.Newyddion Caktrefol. - Sir Ddinbych.—Cynnaliwyd Cym-
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manfa y Gynnadledd hon yn Newmarket, ar yr 22ain o Fai.

Y Cynnrychioliad fel y canlyn:— 5 o Gangenau, 17 o Henur-

iaid, 5 o Offeiriaid, 4 o Athrawon, 2 o Ddiaconiaid, 9 wedi eu»

bedyddio, a'r Cyfauswm yn 123. Cafwyd pregethau buddiol,

a gwrandawwyr lliosog ac astud.

EFFEITHIAU TYBACO.
[Parhad o dud. 351]

Modd bynag, mae cymhwysiad mewnol tybaco yn fwy per-

yglus na'r allanol. Gwybyddir i ycbydig o'i dafiu i mewn beri

marwolaeth yn ami. Gresynus yw canfod yngweithydd

meddygol ar wenwyn y niferoedd profion sydd o hyn.

Dr. Grahl, Hamburgh, rai blwyddi yn ol, a gyhoeddodd

aclios y bu i goegfeddyges weinyddu tafliad i mewn i foneddig-

«s, oddeutu wns o tybaco wedi ei ferwi mewn dwfr oddeutu

pymtheg mynud. Y goddefydd a grafangwyd yn mhen y dau

fynud gan gyfogiad, dirgryniadau ffyrnigwyllt, anadliad

caethiwus, a bu farw mewn tri chwarter awr. Nid ystyrir

dwy dclram, pedwerydd ran o wns, neu hyd y nod dram a han-

ner, mewn fFordd o dafliad i mewn, mewn un modd yn ddogn

diogel. Gwyddir i un dram, mewn arllwysiad ladd y goddefydd.

Mwy nag un o'r fathachosion a geir yn argraffedig. Crybwyllir

achos o'r fatli hyn gan y Dr. Christison, a gymmerodd le yn

ddiweddar yn Guy's Hospital, Llundain, bu farw y goddefydd

mewn pymtheg mynud ar hugain.

Dr. Paris. Ysgrifenydd meddygol tra enwog, a'n hysbysa iddo

ef weled prawf galarus o effeithiau tybaco, lie y gwanhawyd y
goddefydd gan ddyoddefiadau blaenorol. Meddyg, gwedi amryw
gynnygion i leihau llindagol doriad Hengig, a daflodd i mewn
sudd tybaco, ac yn fuan gwedi, a ddanfonodd y goddefydd

mewn cerbyd i Yspytty Westminster, i'r dyben o fvned dan y
gweithrediad anghenrheidiol, ond ni ddaeth y dyn druan ond

ycbydig fynudau cyn trengu.

Ac ychwanega y Dr.- Paris, nas gillir taflu i mewn unrhyw

faintioli mwy na hanner dram o sudd tybaco, heb fawr berygl.

Sylwn hefyd, " Cyfarwyddwyd arfer chwistrell fcddyginiaeth i

rai mewn gwewyr caled, ond bu i'r argoelion arswydus a

ddilynodd yn yr unig achos ei harferwyd beri rhwystro ail

gynnyg o'r prawf."
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Cof ysgrifiodd Syr Astley Cooper, a Syr Charles Bell achos-

ion tebyg i'r blaenorol. Dywed yr olaf, wrth adrodd am
arferu tybaco mewn achos o doriad llenglg tost. " Daliodd

nerth y goddefydd i fyny hyd nes chwistrellu sudd tybaco, iddo

ar ol hyny efe a syrthiodd yn isel, a bu farw ya ddisymmwth.
Gellid nodi niferoedd o enghraifftiau cyffelyb allan o weithydd

awdurdodau meddygol.

Ymddengys fod tybaco yn wenwyn cyfartal farwol pan ei

trosglwyddir i'r cylla. Lladdwyd yr enwog fardd Ffrencig

Sajjtetjil ganddo yn ddamweiniol pan wrth fwrdd y Tywysog
Conde. Rhoddwyd cj^fran o drewlwch Yspaenaidd, gan un o'i

gymdeithion, i'w wj driad gwin, mewn cellwair—yr oedd hyn

wedi iddynt yf'ed o'r gostrel yn lied ehelaeth. Yn fuan wedi ei

yfed, ymosodwyd ar y prydydd gan gyfogiad a ehlefyd, a bu
farw yn mhen y deuddydd.

Gwyddir i fwg tybaco, fel ei cymmerir i'r cyfansoddiad wrth

fygu, beri marwolaeth. Yn ddiweddar, yn Salem, Massachu-

setts, achoswyd marwolaeth bachgen a enwid James Barry,

deuddeg mlwydd ei oedran, trwy fygu gwefuslys yn ormodol.

Hysbysir ni gan Gruelin, awdwr meddj'gol Allmaenaidd, am
ddau a laddwyd trwy fygu, un person wedi mygu dwy bibell

ar bymtheg, a'r Hall bedair ar bymtheg ar un eisteddiad.

Dywed Dr. Clay, Lloegr, fod oddeutu hanner y marwol-

aethau, a gymmerant le rhwng yr oedran, deuuaw a phump ar

hugain, yn cael ea hachosi gan yr arferiad o fygu a chnoi

tybaco. I un a deithiodd y wlad lion, a bod yn dyst o'r lluoedd

braidd anghredadwy a fygant y tybaco, agos yn mhob man, ni

all y sicrhsd hyn yniddangos }'n anhygoel.

Pel y caffom feddylddrych eglurach am yr amryw effeithiau

a ddwg tybaco ar y cyfansoddiad dynol, anghenrheidiol i'w

gwneyd rhai nodiadau o natur meddyg-ddysg am ansawdd

clefydau. (Vw harhau.)

ARWYDDION YR AMSERAU, be.

GAN ROBYN DDU, ERYRi.

[Paihad o diirt. 353.]

Os cdrycher or fasgnaoh, canfyddir y naill yn twyl'lo 1 y Hall

mewn eyfanwerthiad ; ac wrth fanwertbu, tnvnrch y ceir gwyneb
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gan hired a chrwth, a mesur gan fyred a dwy fodfedd dan

lathen; ac ami y ceir ochenaid mor farvr a cheudoi crochan, a

phwysau mor fach ag yw deg ceiniog yn fyr o fod yn swllt. Y
gwir am lawer a ddywedodd Tivin o'r Nant, eu bod " a sroic yn

eu bysedd, i wueyd i betbau bwyso ''

Hyll yw adroddiad pob cyfeisteddfod seneddol, am y llwgr

Wiibnvyon a ddeol'yn i'r senedd, aelodau nad aetbent yno byth

yn herwydd galluoedd eu lynwyrj a dengys ami i brawf get"

bion 11 ys barn, fod yno dderbyn w yneb, y ceir trymacb cosp am
niweidio milgi gwr cyfbeihog, nag am f'aeddu pregethwr, a hwy

carchariad yn herwydd cymmeryd ceiliog coed yn mharc y bon«

neddwr, nag o hervvydd ll<Urata ariau gweithiwr wrth y dydd.

Os anl'oddlou yr Indiaid i golli eu tir, yn Hindoostan, lleddir

hwy gan filwyr; a pha un bynag ai boddlon ai peidio cyiiimerir

eu tir: ac am yr hauir pabi yn lie yd, gwasgir y brodorion gan

eisiau bwyd. Anionir y pabi hyd i China, i'w newid am y Tej

a phan rwgnachodd y gwladwvr hyny, gan geisio arian, yn lie

pabi, yn gylnewid am eu heiddo, anfonwyd ruilwyr i'w Uadd.

Gartret' etto, y gwarir mwy arian am feddivi nag a dalai holl

ddyled y deyrnas, a chynnal yr holl deuluoedd mewn llawii

gysur. Talwyd i Kean, y chwareuwr, saith gant o bunnau am
chwarae un darn noswaith ; talwyd i Jenny Lind, am ganu,ddeg

mil ar hugain o bunnau, mewn naw mis; telir miloedd, yn

rlynyddol, i wahanol weithdai uudebau plwyfol ; heblaw am bob

math o loddest achy/'eddach a pbuteiudra, heb braidd sylwi ar y
lluoedd a ddirwasgir gan dlodi, afiechyd, ac angbeu, tra llaiver

yn newyuu, o eisiau bara beunyddiol.

Y Pabyddion ydynt yn bachu cyfoeth, trwy ddychrynu poblach

ag ol'n purdan :—yr Eglwys Loegr a grafanga nerth ei chyfoeth i

bigion balchder, a'r secUm a bentyrant athrawon, gan grafangu

arian i ddew isolion, a gadael eu cystadl am bregethu, yn llwm eu

gwisgoedd, yn ddrylliog eu hesgidiau, ac yn lied weigion eu

bwydgistau.

Coron Lloegr sy ben eglwysi, a ymgyfenwant ea bunain yn eg'

lwysi Cristionogol ; a th&l y llywodraeth wladol filoedd o bunnau,

1 gyunal esgobaeth yn Lloegr, Presbyteriaeth yn Alban, Pabydd-

iaeth yn Iwerddou, Lutheriaeth yn Hanover, a Braminiaeth yn
India; a goddelir y man sectau, o herwydd fod eu prysurdeb, yn

ffraeo a'u gilydd, yu dangos nad oes perygl i'r llywodraeth gael
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ei dwyn i degwch ganddynt bwy, lei yrofnid gynt, yn amseroedS'

yr erlid, y carcharu, a'r merthyru.

Fel y gwrolwyd rnilwyr, ar ol eu marw, gan Baganiaid dysged-

i"g Athen, felly y santvddir milwyr ac ereill gan Rufain Babaidd j-

ac felly hefyd y gwneir duwiau o'u blaenoriaid gan y sectau. Pe

cymmerid enw yr Hallalluog yn ofer. yughlyw proffeswr sect-

yddol, cynghoricry r euog i beidio, a hyny mown tiriondeb; ond os

meiddia un ddywedyd yn ddiystyrllyd am fiaenor ei sect, megys

Calfin, Knox, neu Wesley, yn ei glyw, efe a ffromai, digiai, a

gyrai un allan o'i dy yn ddiymaros
;
yr hyn ytnddygiad a brawf,.

y teimlant yu fwv dros- eu duwiau marwol, nag a deiiulant dros

barch i enw y B^ndigedig.

Dwfu iawn hefyd yw an^rybodaeth grefyddol y phai a ystvrir

yn enwog mewn pethau gwladwriaetbol. Pan ofynwyd, yn'

ddiweddar; am ddydd o ymostyngiad a gweddi, i ofyn i'r

Arglwydd lwyddo arfau Prydain yn erbyn Rwssia, dywedai un

arglwydd, yn ddyfrifol, yr bfnai ddarfod i Rwssia acbub y blaen,

a gweddio a*m lwyddiant cyn i ni feddwl am hyny! A phe

llwyddai Ffrainc a Rwssia, i gael gan Mair, a'rgwahanol seintiau

eu gwrandaw a gwneyd eu cais; a phe llwyddai Twrci a Lloegr i

gael gan wallanal wrthrychau eu gweddiau gyflawni eu heirchion,

elai yn frwydr gan boetlied yn y net" ag ar lanau yr afon

Danube!

Truenus yw yr olwg ar y byd, yn ei fanau goreu. Trais,

gorthrwm, a chain sydd yn ffvnu
;

gwneir y weiin yn farciau

bwledi,at foddloni balchder ac uchelgais mawrion daear; gadaw.

ir gwragedd yn weddwon, cyn meirw o'u gwyr; a gwneir plant

bychain yn amddifaid, cyn trengu o'u tadau. Y trechaf treisied,

heb wrandaw gwaedd y gweiniaid ; a'r meistrolgar gormesed, heb

gydymdeitn!" a eh>wya y liesg a'r methiedig, yw arwyddeiriau y

gwledydd : gyrrir y march i'r frwydr, lleddir eidionau i fwyda

dialeddwyr, newynir gwerinos i fwdo ymladdwyr, a gwthir dynion

i farwolaeth with y miloedd, i beri Hawenydd y gwiu a'r ddawns

i ycbydig hananolion; ac o herwydd hyD, mae'r ddaearyn crynu,

mae'r nef yn gwgu, mae'r greadigaeth yn ochneidio, a pbob

duwiol vn hiraethu am ddadguddiad meibion Dim, ac am amser-

oedd adferiad pob peth.

(I'w barhau.)
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MORMONIAETH YN Y SENEDD-DY.

Allan o'r " Silurian," am Meh. 3, 1854.

Un o'r ymofyniadau mwyaf dyddorol, yr wythnos ddiweddaf.-

oedd fod un o fiaenoriaid y Mormoniaid, o flaen Pwyligor

neillduol ar Ynifudiad, yn y Ty Cyffredin. G\Vyr y darllenydd,

mae yn debj'gol, fod gan y Mormoniaid sefydliad rheoiaidd o'u

heiddo eu hunain yn y Deyrnas Gyfunol. Y boneddwr hoiedig

oedd un o'r awdurdodau uoliaf yn eu piith hwynt. Ei anrhyd-

eddus, y boneddwr eyfeiriedig, Mr. Samuel Richards, sydd

ddyn canol oed, o yrnddangosiad cj'dwedriol, yn gwisgo yn dra

thebyg i ofieiriad, eilliad glan, a chyda gwallt crychiog, yn

rholio dros goler ei goat. Yr oedd ganddo darawiad gwan o"r

Yankee yn ei iaith. Ei sefyllfa yma sydd un gyfrifol: efe yw
prif lywodraethwr y Mormoniaid yn y wlad hon, a chynnwysa

yn mhlith ei ddyledswyddau arolygyddiaeth ymfudiad y Mor-

moniaid o Liverpool. Gosododd gerbron, fod yn y tri mis

cyntaf o bob blwyddyn, tua 2,<~>00 o ymfudwyr yn gadael

Liverpool i Ddinas Utah, y Llyn Halen Fawr. mewn llongau a

ddarparwyd iddynt gan Mr. Richards. Y trefniadau sydd yn

gy wilydd i lawer o berchenogion llongau a cbwmnioedd o hon-

niadau raw}7
. Mewn un Hong nid oes byth fwy na phum cant

o bersonau. Y lluniaeth rheoiaidd i ymfudwyr cyffredin a

gynnwys bob amser gig; a'r ymfudwyr, yn ystod eu holl for-

daith, ydynt o dan ofal Llywydd, yr hwn a edrych fod eu

hanghenrheidiau tymhorol yn cael eu diwallu. Pangyrhaecld-

ant New Orleans, derbynir yr ymfudwyr gan oruchwylydd

arall, yr hwn a anfona hysbysiaeth i Mr. Richards o'r sefyllfa

yn yr hon eu cafwyd. Y cyfartalwch o gost mor-daith pob

ymfudwr i New Orleans yw £3 12s 6c:ynadawy daith i Utah,

yr hon yn arferol a gostia £20 yn fwy. O'r 2,G0Q a ymfudodd

y flwyddyn hon, dim ond ugain oedd o Wyddelod. Y llu oedd

wedi eu troi o blith y sectau Ymneillduol yn Nghymru a

Lloegr. Mewn atebiad i ofyniadau oddiwrth Mr. Frederick

Peel, Mr. Richards a ddangosodd mai bwriad mawry Mormon-

iaid yw i sefydlu te}'rnas ddirfawr gerllaw y Llyn Halen Fawr,

ac mai yno y mae dymuniad y Blaenoriaid i'r holl ffrydiau i

gyd-ymgyfarfod. Utah yw eu Canaan—eu haddawedig wlad,.

yn llifeirio o laeth a mel—eu dinas barhaus. Mr. Richards a
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-•& dystiolaethodd yn athrylith ac eofn, efe a ennillodd ac a gafodd

ddiolchgarwch y Pwyllgor mewn canlyniad. Yr argraff a yrn-

ddengys i fod, nad pa mor wrthwynebus y gall Mormouiaeth
fod, etto yr oedd un peth a wnaethant yn brydferth a da,

ac hyny yw, cario eu dyseyblion yn brydferth, yn briodol, ac yn
iachusel dros y Mor-werydd. Mae yn drueni mai Mormoniaid

yn unig gaiff fyned yn y llongau Mormonaidd. Cyf. T. H.

AMRYWlAETHAU, &c.

Newybd Da. -Tiriodd yr Hen. F. D. Richards, a 6 o
frodyr adnabyddus ereill o Seion i Lerpwl, ar y 4ydd o'r mis
hwn yn iach a chalonog, a chalonoga eu dyfodiad ninnau i

rldysgwyl cyfran helaeth o nerth y Goruchaf gyda hwynt, a'i

fawr allu o'u plaid, hyd nes eu gwneuthur o fawr fendith i'r

ISaint, ac adeiladaeth i'w Deyrnas Ef ; nid heb gofio defnydd-
Soldeb a dewrder y brodyr hyn yn mhlith peryglon oddiwrth
derfysgluoedd ac oddiwrth Indiaid, y gallwn lawenhau o'ucael
megys wrth ein hochr etto, i ymladcl a chleddyf yr Ysbryd yn
y parthau pellenig hyn, erfyniwn Dduw o'n plaid a mawr
fuddygoliaeth yina etto.

Derbyniadau am Lykrau o Meh. 6 Hyd 13.— Dyffryn
Conwy, £1 ; Sir Eeirionydd, £2.— Cangenau Dwyr. Morgamcg
'—Pontypridd, I Is 10c; Aberdar, 7s; Aberamman, 3s; Dowlais,

4s 2£c ; Hirwain, 9s; Georgetown, 7s be; Pendaren, 10s;

Ffynnon-Tydfil, 8s; Cwmbach, 10s.

$*lp Wrth ein gohebydd o'r Llwyni dywedwn, nad felly ein

dysgwyd ni—nid oes hawl i ymyraeth lie y bo unigolrwydd,

eithr He y bo amledd, gweled yr anghenrheidrwydd o'r ymyr-
aeth a ystyria yn afreidiol, a rhesymau anwrthwynebol dros

hyny yn y " Seer"

$^T Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau

i Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydfil.

CYNNWYSIAD. TUp
Anuert-biad. &c . <,..... 3fi3

Gwrthwynebrwydd Indiaidd i'r Cenbadeli Cristionogol .... 365
Golyuyddiaeth— Mornioniaeth— Nevvyddioli Cartrefol 3fi5

Effeitbiau Tybaco .„ . 30*

Arwyddion yr Amserau, &c .... 368

Mormouiaeth yn y Si m-dd-d£... 371

Ainiyuiartliati, &c... 372

MERTHYR-TYDFIL:

iRORAPFWTD A CHVUDEODWYD GAN D. JONES, 14, CASttB STKtET,
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Rhif. 24.] MEHEFIN 24, 1854. [Cyf. VII.

ETHOLIAD
Yfc HENCRIAD FRANKLIN D. BICHARDS I lYWYDDlAETH EG-

LWYSU IESU GRIST, SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF YN YR
YNYSOEDD PRYDEINIG) A?R GWLEDYDD CYFCNOL.

Anwylaidd Saint.—Wedi bod yn absennol am ychydig drcs

ddwy flynedd, dychwelaf gydamawr lawenydd a diolchgarwch

am gael y fraint o gyd- lafurio a Chwi yngwaith iachawdwriaeth

yn y gwledjdd hyn, ac am fy ngwaredigaeth mewn peryglon

ar fy nhaith ar for a thir, tra y cyfarfu ereill a dwfrllyd feddau

yn lluoedd, ac ag angau deisyfed.

Mawr yw trugaredd Duw tuag at ei blant teithiol, tra y mae
dynolryw mor esgeulus o'r bywyd dynol, a thra y mae melldith

a'r wyneb y dyfroedd, o herwydd yr hyn, mor anfynych y
gelwir arnom i alaru o herwydd colli ein cyfeillion drwy yr

heintiau erchryslon ag ydynt mor fuddugoliaethus ar ddwfr a

thir. Eithr er ffyddloned yw yr angylion yn gofalu am
fywyd ei bobl Ef, etto ymaegenym fwy testunau o ddiolch -

garwch a mawl nag yw gwarediad ein bywydau dynol. Gwell

fyddai cysgu gyda y meirw na ein cael yn ffyrdd anghyfiawn-

der, ac yn anghymmeradwyaeth Duw.
Testun penaf ein gorfoledd yw, ein cyfrifiad yn deilwng i

gyfranogi o'r Efengyl fendigaid, yr Offeiriadaeth Santaidd, ac i

gynnorthwyo i adeiladu teyrnas Dduw ar y ddaear yn yr am-

•seroedd diweddaf hyn. Gan mai hyn yw prif amcan pob
24 [phis 1^.
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Henuriad, ac ynenwedig y Deuddeg, dywenydd annhraethadwjf'

i mi yw canfod cyflwr heinyf ac iaehusol y Saint yn Ewrop

yn gyffredinol, ac yn neillduol felly, y rhai a gyfaneddant yr

Ynysoedd Prydeinig, manteision a phroflon y rhai ydynt lawer

rhagorach.

Er pan ymadewais o'ch plith, mae dadguddiadau y gwirion-

edd a ddanfonwyd allan o Seion wedi achosi cynnydd dirfawr

yn ffydd, cadarnhau gobeithion, ac wedi bywiogi ysbrydoedd y
ffyddloniaid yn mhob man, gan ddechreu yn Ninas y Llyn

Halen Mawr, congl faen Seion; felly mwynha y cyfiawn allu i

ddyfod yn feibion ac yn ferched i Dduw, gan gynnyddu eu

nherth i ddyoddef gwrthwynebiadau y byd a'r Diafol hyd oni

yrngasglant i Seion, yno i dderbyn nerthoedd y byd a ddaw,

drwy yr hyn ennillant y fuddngoliaeth, a choron y bywydau

diderfyn, yn nheyrnas ein Duw.

Fel y caniata achlysuron, bwriadaf hysbysu, drwy golofnau

y " Star " y cyfarwyddiadau a gymhellir gan yr Ysbryd Glan

yn gyfaddasaf i anghenrheidiau y bobloedd, eithr dymnnaf yn

bresennol eich liy3bysu o natur fy ngenadiaeth yn eich plith,

yr hyn a ddeallir drwy ddarlleniad o'r eanlynol Lythyr o

Etholiad

—

At y rhai y daw y llythyrau hyn. yn annerch:

—

Wrth hyn deallwch y dirprwywyd yr Henuriad Franklin D.

Richards, aelod o Gorwm y Deuddeg Apostolion, i fyned i Loegr

i bregethu yr Efengyl, argraffu, cyhoeddi, arolygu yr Ymfud-

iad, ac i lywyddu ar holl Gynnadleddau Eglwys Iesu Grist,

Saint y Dyddiau Diweddaf, yn yr Ynysoedd Prydeinig; a gal-

wn ar yr holl Saint i sylwi yn fanwl ar ei ddysgeidiaeth ac I

ddilyn ei gynghorion yn mhob peth, canys drwy wneuthur felly

hwy a fendithir.

Gweithredwyd yn Ninas y Llyn Halen Mawr, Tiriogaeth

Utah, Unol Daleithiau yr Amerig, ar y nawfed dydd ar hugain

o Fawrth, 1854, arwyddwyd dros, ae'yn enw yr Eglwys gyfen-

•wol, gan ei Chynghor LlywyddoL

Brigham Young, "1

„ „ > I Jarif Lywyddiaeth.
Heber C. Kimball,

J
J J J

Er mawrogrwydd gwaith yr Arglwydd yn Mrydain, deallir

wrth y rhagflaenol, fod maes fy llafur yn estyngedig i'r gwled-

ydd cyfunol yn Ewrop.
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Dymunir ar Lywyddion y gwahanol genhadiaethau cyn-

nwysedig, fy hysbysu i, yn y Swyddfa hon, eu cyfleustra

Iboreuaf, beth yw sefyllfa a gobeithion eu meusydd llafur yn
-dymhorol ac yn ysbrydol, ynghyd a'r cynnygiadau gwelliadol

a ddyniunant wneuthur ynddynt, fel ein galluogiri gydweithio

yn fwy effeithiol er eu llesiant a'u cynnydd.

Mae y cyfiwyniad o fwy galluoedd a nerth a roddwyd i'r

Saint, a'r cyfryngau lliosog a ddefnyddir gan ddaionus law

Duw er rhoildi ffafr i'r Gwirionedd, ac i'w Ei weision yngolwg

y byd, hyd y nod mewn uchel leoedd, yn cymhell ei bobl i fwy

o ddiwydrwydd yn y cyflawniad o'u dyledswyddau tuag at j
byd ac at yr Eglwys.

" Lie y rhoddir llawer, gofynir llawer."

Coffawdwriaeth bleserus am y tymhorau hyfryd ac ami y
mwynheais ddylanwadau yr Ysbryd Glan yn eich plith, a'r

hyder ynof, arddangosiadol drwy eich ffydd a'ch gweddiau

blaenorol a'm calonoga i hyderu y mwynhaf eilw-aith eich cyn-

northwyadau a'ch cydweithrediad, yr hyn, dan fendith Duw,

ac arddeliad Ei Ysbryd Glan, a santeiddia fy ymdrechiadau

egwan i hwyluso Ei achps, a chysur Ei bobl drwy y gwledydd

hyn. Eich gwas gwirioneddolaf, ynghariad yr efengyl,

Franklin D. Richard*.
Swyddfa y " Seren Filflwyddiol,"

Lljiilltitiaid, Meb. 8, 1854.

ANNERCHIAD

AT OFFEIR'AID, PARCHEDIGION, PREGETHWYR, A HOLL ATH-

KAWON CREFTOD YN NGHYMRU.

[Parhado dud. 382.']

Na wrthodwch ein cenadwri, o herwydd yr ymddengys i

vhwi rai o'i hathrawiaethau yn newydd neu yn groes i'ch

meddyliau, o herwydd, felly yr ymddanghosodd pob athraw-

iaeth ddwyfol i'r meddwl dynol hyd oni chafwj'd eglmhad, a.

rhes)rmol i'r rhai a ddysgwyliant gyriiaedd hyd berffeithrwydd

gwybodaeth i gael cyfraith Duw yn "llin ar lin," canj's, heb

hyny ni allant gynnyddu. Ac hefyd sicrhawn yr eglurha Ys-

bryd Duw i bob un a ufyddhao i'r genadwri hon, mai dwyfol

yw yr egwyddoriou hyny a ymddangosaut mor groes i ddoetk-
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ineb ddynol, ac yna pa raid ofni? Pa reswm en gwrthod hefr

eu profl.

Na chondemniweh ein cenadwri o herwydd yr ystoriau &

draethir, a bregethir, a gyhoeddir, ae a ganir drwy ein gwlad,

a'r byd, yn erbyn cymmeriadau y eyfryngau a ddewisodd Duv
alvr i'w thraddodi i'r byd j cany&, nid yw yn rhesymol credu ystor-

iau gelynion am bersonau tra y mae D\iw yn cynnyg profi yn
groes i hyny drwy arddel eu cenadwri. Nid gwir y cyhudd-

iadau a ddygir yn erbyn y personau hyny> er nad oes neb a

honynt yn proffesu bod, ond dynion ffaeledig, etto, y mae yn
wybodw i ni mai anwireddau yw yr oil a ddarllenasom ac a

glywaom yn ddrwg am Joseph Smith a blaenoriaid ereill yr Eg»

lwy9 hon. Ein rheswm dros yr haeriad hwn yw, o herwydd i ni

gael blynyddau o aniser i chwilio i mewn i wreiddiau yr ystor-

iau hyny, gan mwyaf lie y tarddasant, a'u caelyn anwireddus;

—o herwydd cael adnabyddiaeth bersonol a thrwyadl o'r person

"•dirmygiedig" hwnw, mewn gwahanol gylehoedd a than amryw-

iol amgylchiadau, yn deuluol, cyfrinachol a ehyhoeddus, a

thael digon o ffeithiau, drwy ei weithredoedd adnabyddus, i brofl

mai dyn addfwyn, gostyngedig, bucheddol, a duwiol oedd efe ; ac

yn enwedig, ac fel anffaeledig brofion o hyn, tystiwn mai gwas

i Dduw, yn bucheddu yn deilwng o'r cymmeriad anrhydeddus.

ae yn ymgais at wasanaethu Duw ydoedd efe, o herwydd y fod

Duw o'r nef, yn cyflawni ei addewidion ef i ni ac i'r oil »

ufyddhasant i'r grefydd a ddy9gai. Ni allwyd dweyd felly am an

twyllwr erioed. Nid allwn ni gredu ei fod ef y dyn ag yr ym-

drechir gael gan y byd gredu ei fod; ac ni allwn beidio a chredu

yn groes i hyny, o herwydd Ysbryd Duw a'n gorfododd; at

pheidio credu hyny a fuasai credu ei elynion yn hytrach na

chredu Duw, yr hyn ni allwn wneyd, serch bod hyny, ar

eirwiredd Duw, yn gwneyd ei holl gyhuddwyr yn gelwyddog.

Amlwg yw oddiwrth' ydrechiadau difiino ein gelynion i

ehwilio y byd, a'i Newyddiaduron mwyaf llygredig, am gani-

gyhuddiadau yn erbyn personau, y credant y byddai hyny yn

gwrthbrofi dwyfoldeb ein cenadwri ; eithr, amheuwn ni gywirdeb

y fath d> biaeth : tra y caniatawn fod dynion yn ystyried grym-

tystiolaeth yn gyferbyniol i'w barn hwy am gymmeriad y tyst,

etto, ni chaniateir na all tyst anghywir am rai pethau dyatiol-

aethu yn gywir a chredadwy am bethau ereill, yr hyn, yndd©
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ei hunan, a brawf dueddolrwydd cyfeiliornus, y rhesym-

eg. Ond, meddir, ar eirwiredd y eyhuddiadau gwarthus a

draethir yn erbyn Joseph Smith ac ereilL seilir ein crediniaeth

nad gweision Duw ydynt, o herwydd na arddelai Efe y lath

ddynion llygredig. Ond, meddwn ninnau, gan ddyfod yn nes at

wreiddyn y ddadl yna, y mae geirwiredd eich tystion chwithau

yn ei erbyn yn dibynu ar eu cymmeriadau hwy, yn ogystal ag

yur geirwiredd ei dy6tiolaeth yntau o ddwyfoldeb ei genadaeth

yn dibynu ar ei gymmeriad, yr hyn a'n harweinia i ehwilio pa

fath rai yw ei gyhuddwyr, ai rhai anmhleidiol ydynt? Dy-

wedir eu bod yn bobl grefyddol, duwiolfrydig, a santaidd iawn,

ac y mae gan iuoedd o honynt deitlau o uchelradd, o bob

plaid ac enwad tu yma a thu draw i'r moroedd, megys,

—

Parchedigion, Esgobion, Offeiriaid, Vieariaid, Curadiaid, Ath

rawon, Pregethwyr lu, a rhestr o'r D. D's., A. B's., B. A's., &c.

Ystyrir mai ya y teitlau hyny mae grym ty6tiolaeth; ond a

•wyddys, onid oedd byddin morliosog, o rai mor dduwiol a selog,

a ehynnifer o deitlau mor anrhydeddus yn ardygtio y eyffelyb

gyhuddiadau yn erbyn pob gwas a anfonodd Duw i'r byd braidd,

lieb eithri© ei Unig-anedig Fab, na'i apostolion ar ei oil Y mae

He i feddwl hyny yn yr ysgrythyrau, a sicr yw mai yn mhlith

y doeparth yna yw y He annhebyeaf i gael y gwir am gymmer-

iad un e wahanol gred; o herwydd, ennilla gwas Duw ddigofaint

yr anone6tion o henynfc trwy dystio yn erbyn eu twyll a'u cyf-

eiliornadau, ac wrth eu galw i edifarhau a dychwelyd i'r

ffordd iawn; a'r rhai nawyaf rhith grefyddol a fyddant y
smwyaf selog i ddinystrio eymmeriad y tyst a dystiai yn eu

lierbyn hwy, gan gredu y gailenfc felly rwystro y werin i'w

gwrandaw yn dynoethi eu twyll hwynt.

Afresyrnel condemnk) neb a broffesant fod yn genhadon Duw
o herwydd eyhuddiadau eu gelynion yn erbyn eu eyrameriadau,

•cany 6, prawf yr haneeion ysgrythyrol mai felly y gwnelai y
byd a ehenhaden Duw yn mhob ©es a gwiado hono; ac felly,

yn lie bod yn wrthbronon, y mae y eyhuddiadau hyn, a'r sail

rhesyroeg gyflelybiaethoL yn profi mai yr un genadwri yw hon,

gydd yn eynhyrfu y byd Fw difenwi a'i ehamgyhuddo yn

awr, ag oedd hono gynt a addefir yn ddwyfol serch ei bod yn

iiael ei gwrthwynebu yn yr un modd.

Yx y&ym wedi ymdrechu yn ol ein gallu er's blynyddau i ar-
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gyhoeddi y wlad o ddwyfoldeb ein Cenadwri, yr ydym wedi

eyhoeddi gwrthbrofion i'r holl ystoriau anwireddus a'r camgy-

huddiadau a glywsom yn erbyn y grefydd hon, a'r rhsii a gam-

gyhuddir o'i herwydd, drwy resymau teg, tystiolaetbau geir-

wir gan lygaid dystion dibroffes, ae y mae ein hainddiffyniadau

yn awr a'r led y wlad hyd y gallwn eu dosparthu; eitbr y mae
pregethwj'r a Golygyddion mor barod i gredu anwireddau, a'u

sierhau yn wirionedd o'u pwlpudau a'u cyhoeddiadau, fel y raae

braidd mor anhawdd eaelgan y werin i wrandawna darllenein

hainddiffyniadau ag oedd i Paul wneyd i'r Ephesiaid glywedi

ei lais yngbanol y fonllef hono,— " Mawr yw Diana yr Ephes-

iaid;" un peth a gwaeddi ar ruad cynddeiriog donnau y mor i

ddystewi,—neu ymresymu yngbanol rhuad magnelau a thrwst

arfau tra yn gyinmysgiedig a gryddfanau trancedigion

yw ceisio gau y rhai a gredant yr ystoriau gwarthus a

daenir am danom i ehwilio i'n hanes a'n tystiolaetbau ein hun-

ain. Dysgir o bwlpudau i anfon plant a'r ein hoi i whan a gwneydi

s\\n fel y bodder ein lleisiau lie y pregethir yn debyg fel y
gwaeddai y plant gynt, " dos i fynu rnoelyn" ar ol y Prophwyd;

pan yn traethu cenadwri, nid mwy dwyfol na'r eiddom ninnau..

Rhybuddia pob enwad eu gwrandawwyr bod perygl dyfod i'n>

gvvrandaw, a diarddelir am hyny weitbiau; darlithir yma ?s

thraw yn ein herbyn gan zlynion, a phob amser camgyhuddir ni

a'n crefydd, a gwrthodir caniatad i ni amddiffyn. Chwyehwi,

a ddylech fod y rhai blaenaf yn y wlad i ehwilio i mewn i'r

genadwri a broffesa ddyfod oddiwrth Dduw, yn gymrnaiat a'ch

bod yn proffesu bod yn arweinyddion y bobloedd, rhag ofn y
eeir chwi fel yr Ysgrifenyddion, neu Saal o Tarsus, drwy sel

gau yn gwrthwynebu Duw.

Na rwyetred anmhoblogrwydd tybiedigyr enwad hwn i chwi

dderbyn y genadwri ddwyfol hon
;
gwyddoch mai anmhoblog-

aidd yr ystyriai y byd a'i holl grefyddwyr eyfoesol bob

cenadwri ddwyfol a ddaeth i'n daear. Gan fod crefydd yn

boblogaidd, y grefydd oreu a ddylid ystyried yn fwyaf poblog-

aidd mewn gwirioneddj a chan fod y grefydd hon yn addaw

mwy bendithion nag a addawa un arall paham^nad hon yw y
mwyaf poblogaidd? Gwyddom mai hon yw y fwyaf poblog-

aidd yn y nef, a'r grefydd a debygola ddyn i'w Dduw— safor*

anffaeledig gv:ir boblogrwydd, a ddylid ystyried yn fwyaf pubk-
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logaidd gan ei holl addolwyr Ei ar y ddaear; etto, cydddyodd-

efyddion a'i Hawdwr yn ei gwarth daearol hi a goronir a

gwir boblogrwydd gydag Ef. Gan eich bod chwi yn boblogaidd

deuwch a'ch poblogrwydd gyda chwi ynte, er anrhydeddu gwir

Eglwys Crist: chvychioi, nid nyni, a allwch, o herwydd diflanodd

ein poblogrwydd ni drwy ei derbyn hi. Felly os beius ei

hanmhoblogrwydd, arnoch chwi y mae y bail

Nid awydd i brosolytio na chael yr eiddych a'n cymhell i'ch

annerch fel hyn, bydded rhyngddoch chwi ach gilydd am eich

yyflogau, eich capeli, a'r eiddych, nid ymofynwn hwynt; eithr yn
enw, a thros y Duw a'n danfonodd, erfyniwn arnoch dderbyn y
genadwri rasol hon a ddanfonodd Duw i chwi, a defnyddiwch y
-dylauwad a roddes Efe i chwi er argyhoeddi yr oil a allwch i'w

derbyn, fel eich cyrnrnoder chwi a'r eiddych a Duw, ac y
mwynhaoch yr undeb, y cariad, y Uawenydd, y sicrwydd, a'r holl

fendithion a ddymuna eich calonau. Taer erfyniwn eich cyn-

northwy chtvi i hyn, o herwydd y fod yn eich dwylaw cfavi

allweddau calonau miloedd na allwn ni gael eu clustiau; o gan-

lyniad, wrth eich drysau chwi y gorphwys y cyfrifoldeb am
<eneidiau eich gwrandawwyr oni wnewch hyn! Mae Dmu yn

gofyii hyn genyck,—<tc yr ydym ni yn gwybod, ac yn tystio hyny !

Bellach, terfynwn ein u Hannerchiad," gan ddyfal weddio ar

fod Awdwr dwyfol y gensdwri a draethwn, drwy Ysbryd y
gwirionedd. yn agor eich llygaid i weled y pwysigrwydd o

ufyddhau iddi, fel yr achuber eich eneidiau ac y gwneler chwi-

thau yn genhadon dros Dduw, i achub ereill, hyd oni ddelo holl

garwyr gwirionedd drwy ein gwlad yn blant i Dduw, ac yn eti-

•feddion o sylweddoldeb crefydd Crist, yr hyn yw prif amcan

yr ymdrech presennol a dymuniad enaid,

Eich gostyngedig was,

Y GOLYGVDD.

<€AIS I DDEIIONGLI DAM.MEG YR IUDDEWON 'A'R

iMOCHYN.

Barchus Oligydd,— Fy nyVien yn ysgrifenu atooh yw i gcisw

-debongli " Dammeg yr Iuddewon a'r Mouliyn,'" yr bon a ym-

rfidangosodd yn yr Udgorn yn ddiweddar.

3? gofyniad cyniaf yw,—JBeih yw y Mothyn ? Alebaf mai
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Mormonraeth yw ; a'r Iuddewon yw y crefyddwyr a ddywedan>y

na halogant eu bunain a'r fath halogrwydd a chrefydd yr " here-

Seintiau," yr hon sydd wedi ae yn cael ei cbynnyg yn rhad i

bawb; ac oddiar hyny y mae pregethwyr ac ae-lodau wedi myned

bob un a dam o honr, a dmain o'r Saint yn cael en cyfrif yn y

diwedd o fod yn feddiannol ar " focbyn aflan" na fwvtauai neb-

mo hono, ac etto y mae mor felys fel y mae pob un wedi myned

a'i ddam o hono, heb un diolcb i'r Saint yn y drwedd. Onid

purion yw dweyd mai lladro-n ac yspeilwyr yw y fath ddynion,.

ag ydynt yn dringo i fewn ryw flbrdd ar-all, nea mewn niodd

dirgelaidd yn Uarpio y moc.hyn rhyngddynt, gan ofni rhag i neb

wybod eu bod yn halogi eu hanain, gan wrthod dyfod yn y
ffordd iawn, trwy ymwadu yn llwyr a'u ben draddodiadau, ac

arddel yn gyhoeddus grefydd^gyfan Saint y Dyddiau EHweddaf, j

naill ran fel y Hall, apheidio gwneyd sauce o %dd, edifeirweh, a-

bedydd i sei-iuio eu hefengylau ereill ac anatheroawl hwy, er i'w

hudolion eu llyncu yn hawddach, sef " ni dderbyniwcb ddawn yr

Ysbryd Glan,'' oblegid " hu ein hefengyl ni mewn gair, gwendid^

ofn, a dychryn, nad ydyra yn feddiannol ar yr Ysbryd Glan ;" yn.

lie mewn nerth yr Ysbryd Glan, &c. ; a Duw yn gwanbau y

y gair trwy ofnau o beidio bod yn iawn, pa- r-ai. sydd yn eanlvn,.

heb un o ddoniau yr. Ysbryd Glan, yn yr " arwyddion a"r rhy-

teddodau, ac ainryw ddoniau yr Ysbryd Glan." Yr bwn a gredo

na feindiwch am saws bob amser, sef, nid oes gwahaniaeth mawi

am ei fedyddio, fe fydd gadwedig ; a'r hwn- ni chredo, ond a

gredo efengyl amgen, os bydd bi yn un barchus a phoblogaidd,.

a fydd eadwedig; a'r arwyddion hyn ni chanlynant, &c. On>d

yw yn amlwg i bawb pwy sydd yn rayned a phan y mocbyn i

wneyd saws t seimio fel y nodwyd^ Y rhai hyn sydd a saws, naa

nith duwioldeb, eithr gwadant ei gryra, neu e> cbig bi.

Iuddewon sectarian! pa'm bvddwch mor draws
Wrth gigydd, a rec-chyn T'chwV i wneyd saws;

Y naill aetb a*1 gynffon, a'r Ueill aetb a'i draed,

Un arall a'i ystlys 'nol yfed ei waed.

Y cigydd, amddifad yw, rbyngocb i gyd.

O'i fnchyn—y lladron a'i dygodd yn glndT

A phwv ond y lladron sydd uohaf eu cloch,

Ya dweyd wiuky bobl,—•' Na fwytwch gig ranch t
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[O'r amrywiol ddeghongliadau a gaw&om o'r Ddammegy
rhoddwn yr uchod er denu y neb a alio i wella ei gwallau. os u»
cheir gwell Biotcher, rhaid i ni chwilio i mewn i'r maehyn cvn
hir, n berwydd mae mwy na hvna o frasder a rner yn ei esgym
goeliwn ni ! Pwy a'i dangosa?—Got.]

ITDGOBN SEION,
NEU

%txtn p £atnt.

DYDD SADWRN, MEHEFIN 24, 1854.

Dospartho Traethodau.—I'r sawl a oleuwyd i ganfod y
pwysigrwydd o achub eneidiau, amlwg yw eu dyledswydd i

Dduw ac i ddynion, o ymroad yn y ' : llafur eariad," o ddos-

parthu traethodau yn mhlith eu cymraydogion; ps oes a

ammheua y defnyddioldeb o hyn aed a phrofed hyny; eithr i'r

Saint ffyddlon hyny a fuont ddiwyd gyda y gorchwyl, profa

ffrwythau eu llafur iddynt fod bendith y nef arno yn gymhell-

iadol i barhau. O'r Llywydd i'r aelod distadla, nid oes un, dan

unrhyw amgylchiad, yn un man na alia weithio -wrth y gwaith

clodadwy hwn, ac wrth hyn, y mae talentau yr ieuengaf yn

gyfartal i'r mwyaf; ac o herwydd y fod cyfteusterau gan y nail!

at bersonau na all arall eu cyrhaedd, gweler cyffredinolru-i/dd y
ddyledswydd. Y mae llawer o drigolion ein gwlad yn troi

mewn cylchoedd, o tan amgylchiadau na allant, neu na ddeuant

i Avrandaw pregethu, etto mor awyddus am gael y wir grefydd

a'r rhai a wrandawant arnom, tra y darllenent ein traethodau

pe y caffent hwynt; diwydrwydd selog y Saint iV cynnyg

iddynt a brofo ddwyfoldeb eu crefydd nes eu gwneuthur yn

ddiesgus. Mawr y lleshad a wnaed, ae a ellir wneyd etto drwy

draethodu ! Gwyddom am ambell gangen sydd yn ddiwyd yn dos-

parthu traethodau nes denu sylw a ehyffroi y fath ymchwiliad yn

eu cymmydogion, mewn ychydig wythnosau, nes y mai y can-

lyniad yw, bedyddiant o bedwar neu chwech yn yr wythnos, ae

weithiau cadarnheir saith yn yr un cyfarfod, a'r gobeithion.

am ychwaneg yn gwellhau o hyd yn gyferbyniol i'w diwyd-

rwydd; tra y mae Cangenau ereill ar eu pwys—yn euhymylr—
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oddiamgylch iddynt^a chystal manteision a hwythau, heb fyned

a nemawr neu ddim traethodau oddiamgylch eleni; a'r canlyn-

iad yw nad ydynt bj'th, braidd, yn bedyddio neb nac yn agos

mor ddedwydd a'r lleill! ! Onid yw yr enghraifft hon, ac

yehwaneg a ellir enwi, ddigon eglur i brofl y lleshad o

draethodu? Pafoddy dichony neioedd amlygu hyny ynblaenach

na thrwy gymmeradwyaeth ac arddeliad y fath ag yw hyn?

Gan fod ein gwybodaeth o ddwyfoldeb ein cenadwri yn ein

gorlbdi i unrhyw ymdrechiadau i'w chyhoeddi i ereill,
- paharn

nad yw mor gymhellol i bob ymdrechiadau, ac yn enwedigol i

ddospaxthu " yr argraffedig air?" Yn erbyn hwn ni allant

gyndyn ddadleu, na'i wneyd yn ddau eiriog—yr un peth a

ddywed o hyd, a dywed y gwir mor bwyllog a dealladwy ag y
mynant eu hunain!

Nid i'r byd yn unig y mae traethodu yn llesiol, ond gwydd-

om fod Duw yn dedwyddoli, drwy ei Ysbryd Glan, y sawl a'i

gwnel yn fwy nag y gwna a'r rhai a wrthodant ei wneuthur;

dyma deimlad—dymabrofiad gwybodus i ni a'r hwn cyd-dystia

profiaclau yr oil a'i gwnaeth ac a'i gwna. Pwy a ddymuna

deimlo yn ddedwydd, Frodyr? Dyma'r fforddi Pwy o honoch

•chwi chv^iorydd, a ddymunech fod o fawr fendith a chael eich

mawr fendithio? Dyma'r ffordd? Pthybuddier,—rhybuddier eich

cymmydogion drwy draethodau a thystiolaethu; canys,

gorchymyna Duw hyn, ac nid oes ond byr amser i'w wneuthur

cofier, cyn y del y blinfyd. Prynwch yr amser oblegid y dyddiau

sydd ddrwg.!!

Cvm"manfa Meikionydd,—A gynnaliwyd yn Mlaenau,

Ffestiniog Sul, Mehefin 4ydd. Cynnrychiolwyd Cangenau 6,

Hend. 15, Off. 6, Ath. 2, Dia. 1, Bedyddiwyd 2, Cyfanrif 72,

..addunedwyd yn unfrydol i gynnal j^r holl Lywyddiaethau

Eglwysig drwy eu gweithredoedd a'u gweddiau ffyddiog; cafwyd

addysgiadau gwerthfawr gan y Bugail J. Parry a phregethodd

ef, y Llywydd R. Evans, a'r Henuriad R. Parry yn ddylan-

wadol ar y cynnulleidfaoedd gwyddfodol, y rhai a ddangosent

argoelion eglur o'u crediniaeth yn y gwirioneddau a glywent;

Ysbryd y gwirionedd a'u hargraffo ar eu calonau, a'u dygo yn

ufyddion iddynt ac yn fwynhawyr o'u lies.

J)ymuna y Llywydd a'r Bugail yn daer, gael brodyr i'w
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cynnorthwyo yn Ffestiniog a'r eylchoedd: y mae anghen

Henuriad gwrol yn Caernarfon, arall yn Bethesda, ac mewn
amryw fanau cylchynol yn fawr iawn, gellir cael gwaith a phri?

da a lluoedd o wrandawwyr. Frodyr! Pwy a aiff ? Kid yw ein

byddin o Wirfoddoliaid, erbyn eu dosparthu i'r Ueoedd mwyaf
anglienog ond dangos llefydd ereill lie y mae braidd fwy anghen

fyth. I'r maes ynte, Frodyr! y rhai a fjiiweh "goronau

anniflanedig" dyma'r ffordd i'w hennill! Y rhai a fynwch

fyned i Seion, dyma'r ffordd i gychwyn,—ewch mor belled y
galloch dan rybuddio y fforddolion tua barn, mai fforddolion tua

Seion ydych—mai yno y geilw Duw, ac mai yno yn unig y ceir

diogelwch rhag y bar'nedigaethau ofnadwy sydd fel cymmylau

beichiog gan ddigofus nwyd yn mron hollti ac arllwys ar eu

gwarthaf. Ymrown, " wyliedyddion Seion" a osodwyd gan Dduw
ar y caerau i rybuddio o'r blinfyd dyfodol; cofier mai y neb a

wel y c'leddyf yn dyfod ac ni rybuddio y wlad, a lladd o'r clefyd

hwynt, y byddant feirw yn eu pechodau, eithr y gofynir eu

gwaed oddiar law y gwliedydd hwnw. ]'yma ddiycgog gyfraith

ein Duw, a'i cadwa, a geidvv ei enaid ynghyd a'r rhai a wran-

dawant arno— a'i trosedda a ddelir yn gyfrifol gan ei Hawdwr a

chan y colledigion a'i gwynebant am gyfiawnder dyl:;dwy

idd}r nt, o herwydd esgeuluso o hono eu rbybuddio yn brydlon

o'r barnau a ragwelai! Cofier Jona, cofier gwraig Lot— cofier

dydd y cyfrif, ac mewn pryd cyfrifer y gost o esgeuluso rliy-

buddio ein c}Td -ddynion
"

Hysbyser ni gan ybrodyr a all fyned i winllan Duwar ei ahvad.

mor brydlon ag y gallant, naill a'i drwy ymweliad neu lytbyr,

a'u hamgylchiadau, fel y gallom flaen drefnu ar eu cyfer. Yn
awr yw yr amser goreu o'r flwyddyn i fyned, o herwydd addas-

rwydd y tywydd i bregethu allan ac i ddosparthu traethodau ;

pan ddel y cynheuaf ni fydd mor hawdd gan bobl y wlad

ddyfod i wrandaw; yn awr yw yr amser cymmeradwy—yn awr

gwneler ynte, Frodyr, a'r Hwn a'ch pia a dal i chwi ar eich

canted

!

Penfro Ddeheuol.—Mae y Llywydd Price a'r Saint yn bur

ddiwyd yn pregethu a thraethodu tua IIwlfiTordd. &c, a'r pre-

gethwyr fyth, fel yn mhob oes a gwlad, yn frain duon yn pigo

yr had da cyn y caffo ddyfnder daear; rhyfedd na fyddai gan

Wesleyaeth ddigon o waith i'w phregetlnvyr, yn lie eu l^eLa i
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bregethu Mormoniaeth; cywilyddia Morraoniaeth arddel f
cenadon a anfonant i'r maes, o herwydd y maent wedi eu tyngu
i ddweyd pob peth ond y gwir, tra y gwir yn unig yw Mor-
moniaeth. Gweff iddynt fyned a hwy i'w hysgol Sul yn
nesaf i dynu brwsh arall drostynt i'w gloewi. Mae yr hen
ffasiwn o dreio y " Jacks" a ddaw o'r Coleg yn erbyn Mor-
moniaeth, fel yr eir a cheiliogod weithiau i'w treio i ben tomen
ddieithr, yn ffasiwn newydd yn Hwlffordd yn awr, a raawr y
stripio ati y mae y " Jacks" diweddar hyn, fel pe'd anghofiasant

eisoes, fod eu holl gewri pengaled a ymladdasant a hi, wedi

euro eu hymenyddion allan yn erbyn ei thalcen caled hi.

Ond pa wiw dysgwyl iddynt hwy gymmeryd rhybudd, " fel

y ceir y tad y eeir y plant o dyfiant ac o dafod," hyd eu tranc,

onide, nid geirwir mo Twm o'r Nant,

India Ddwyretniol.—Dywed em hybarch frawd N. V-

Jones o Galcutta, fod yr Henuriaid yn ffyddlon iawn i bregethu

drwy lawer o anfanteision, yn yr India ddwyreiniol a gogleddol. Y
^Newyddiaduron, ar ol chwydu eu haflendid afiachusT

fel arfer, a

gauasant eu penau rhag cyhoeddi amddiffyniadau; ar ol dweyd

y cruglwyth ystoriau am yr " Hen Joe," y " Spalding

Romance," a mil ond un o rai mor ddwl a hwythau, perswad-

iodd yr Offeiriaid hwynt nad lie gweddus oedd colofnau New-

yddiadur i ddadleu am grefydd, eithr arosant i weled eu dad-

leuydd yn colli y dydd cyn dweyd hyn T
bid siwr. Mae yr Off-

eiriaid wedi dangos mwy undeb ae ymdrech i rwystro i'r Saint

gael gwrandawiad gan y werin, nae mewn dim arall yn y wlad;

anfonasant lythyrau i'r holl amddiffynfeydd drwy yr India, i

rybuddio y bobl i beidio gwrandaw ar " gabledd Mormonaidd,"

a rhybuddiant yr Indiaid hyd y nod i beidio eu derbyn i'w tai>

eithr eu gorfodi i orwedd allan yn mhlith bwystfilod, neu

stablau brwnt yr anifeiliaid, a dymuno eu newynu pe gallasent'

tra eu hunain yn gloddesta ar gost ceiniogau a dimeuau y
tlodion drwy Gyraru. O ddydd y tal, pa hyd yr oedi ? Dych-

ymmygwn glywed, " Ychydig bach etto." Fel hyn teithiodd

rhai o'r brodyr am fwy na mil o filltiroedd drwy wlad afiachus,

yn mhlith y fath bobl, a dychwelasant wedi cael profion digon-

ol eu bod yn gwrthod yr efengyl. Cyhoedda yr Henuriad

Fiudley draetliodau ar yr egwyddorion cyntaf mewn manaa
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Weill. Cyfieithir Llyfr Mormon i'r Bengaiaeg yn Calcutta,' 11©

y bedyddiwyd wyth yn ddivreddar. Bwriedir ymfudo y Saint

oddiyno i Seion y tymhor nesaf. Cynnydda y gwaith yn

Madras yn ddiweddar,—a gobeithion da, a'r Indiaid yn llawen-

kau yn mreintiau a doniau Eglwys Dduvr.

LLYTHYR ODDIWRTH YR HENURIAD DEWI
ELFED JONES.

Llanelli, Mehejin, 12, 1854.

Mygedawg Lywydd Jones 1—-Dywenydd genyf allu eich hys*

bysu y fod gwaith Duw ar gynnydd yn y Gynnadledd hon,

Tystiolaethu o dy i dy, iraethodu, pregethu ag 9ydd ar yradaitb

hwylus trwy hyd a lied cylch ein llafur. Taer eiddunwn am
ragor o'r Gmrfoddiaid i ymweled 4 ni ; daeth dau attorn—eu

gwaith sydd o'u blaen. Cydweiihir yma gyda bywiawgrwydd

eynnyddol,

Y tystiolaethu, &c, a esyd v lleoedd hyn yn ua cyffro byw o

gfrr i gvvr; a theimla y swyddogion ag ydynt yn ddiwyd wrth

hyn. fwy o nerth yriddynt nag a deimlasant erioed o'r blaen. Ac

yn gymmaint a bod effaith daionus wedi, ac, yn canlyn y Cym»

manfaoedd neu y Cyfarfodydd Cyhoeddus a gynnaliasom y llyn-

edd, mewn amryw leoedd lie nad oedd Saint, yr ydym o ddifrif

wrtbi eleni dracbefn. Hon yw y ffordd oreu a brofasom ni yma
er darostwng rhwystrau, a chreu dylanwad dros y Saint. Dyma
y dull yr awn yn mlaen, sef yw hyny. Pan fyddo gwrthwyaeb-

rwydd llidiog i'r swyddogion i bregethu mewn unrhyw le, ym*

drechwn yn ddioed i gael caniatad i godi Stage yn rhyw fan cyf-

reithlon a chyfleus yn y cyfryw le, yna nodwn y Sul y pregethir

yn«, gosodnn o chwech i naw o Henuriaid i bregethu, rhai am
ddeg o'r gloch y boreu, dau prydnawn, ac am cbvvech yr hwyr. A
buom yn llwyddiannus bob cynnyg. Cawn wahoddiad o bob lie

y buom, i fvned yno drachefn.

Croesawir ni weithiau gan rat Police, trwy ein bygwth yn Hvnj

a chwerw, gyda llygaid pwmparla, a golwg ddigasog. Cymmerir

ein henwau ganddyntdan grynu, a'u gwynebau fel yreira neuV
calch. Tools ydynt y pryd hyn, yn nwylaw Parchedigion, steward-

laid societies, a Lordiaid y sectau. Ond ni'n dawr ni pwy fo ya
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ein herbyn, tru Duw genyiii. Dioleb iddo am ei nerth i ni yo

ngwynnb gwrthwynebiadao (jr'lynion llidus a chteulou.

Snl y 4vdJ o'r mis hwn, eynnaliasom Gymmanfa bregethu yn

y Fail Galen, nnewn ty ardrethol geuym at wasanaetb y Gan gen

yn y He, yr hwn a agorwyd i'r perwyl y dydd uohod. Mae yn

dy bach cyfieus dros ben, wedi ei lorio a main a chalch, ac ynddo-

^sgynlawr a phwlpud bylaw a thwt anghytfredin Yn ei ytnyl y

noae He wedi ei wneyd nial yn bwrpasol at fedyddio, yr oil am
resymol ardretb blvnyddol. Pregethwyd yn y cvfarfod gan y
brodyr canlynol:— D. Davies, John Edmunds, Morris Jenkins,

Tbos. Jones, Llywydd Cynnadledd Caerfyrddin, J. J. Phillips,

Dewi El fed Junes, a'r Llywydd Thomas Jeremy.

Wedi terfynti y cvfarfod, aethoin i Ian y llyn lie yr oedd am-

rvw edrychwyr. Can odd y nor Ac wedi gweddio gan yr Hen-

uriud D. Davies, galwasnm ar y Llywydd Jeremy, yr hwn a bre-

gethodd yn " short and sweet" ar fedydd. Yna yr Henuriad Tbos.

Ilees aaeth i'r dwf'r, a bedyddiodd un o aelodau y Bedyddwyr yn

Pont Henry. Da genyf weled fy hen frodyr a'm chwiorydd yn

dyfod ar fy ol i gael gafael ar y gwir fel y mae yn yr Iesu.

Tvstiodd ereill eu penperfyniad i ymuno yn fuau. Dranoeth,

aeth tri o honom i Bontyberem, a chawsom gyiarfod adeiladol

iawn yno. Yr hwyr canlynol, pregeihodd y brawd D. Davies a

minnau allan yn ymyl pentref bychan ar Fynydd y Cerrig, i

gyunulleidfa o wrandawwyr astud a boddus. Yr hwyr canlynol

raewn llearall,o flaen ty cymmydog i:aruaidd, pregefhodd J. J.

Phillips, U. Davies, a minnau. Mae yn y lleoedd hyn amrai

wedi addaw cymmeryd eu bedyddio yn fuan.

Cynnelir y Gymmanfa nesaf yn Porthyrhyd, Llanddarog, He

y dysgwylir y bydd stage mewn lie cytieus i bregethu, ac i gan-

rnedd o wrandawwyr glywed geiriau y bywvd.

Yr ydvm wedi penderfynu bod yn rhydd a glan oddiwrth waed

pawb oil o fewn y Gynnadledd hon. Byddwn daer yn nerth ein

Duw i dystiolaethu, traethodu, a phregethu nes y byddo creigiau

yn clecian, bronydd a gelltydd yn ymateb y naill y Hall, cwmydd

a dyffrynoedd yn diaspedain drvyddynt oil, gan swn pregethn

efengyl ein Harglwvdd Iesu Grist, o eneuau gweision awdurJod-

edig Duw Abraham, Isaac, Jacob, a Joseph. Offeiriaid a

pharcbedigion, pregethwyr a diaconiaid, aelodau a gwrandawwyr

sectariaid a gyffroiv genym trwy rym dwyfol wirionedd, fel y.
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bviidorn rydil oddinrth eu gnaed, ac y bvd'lont hwythau yn d<ii-

esgus yn y dydd a d<lnw

Mewn gweddian am! drosocli, n dymuniadau parhans am nerih

yr Ysbryd Gian, ynghyd a ben>>itli Du« ar eui llafur,

V gorphwys yr eiddoch yn ostyncedig,

Dkwi Elfed Jones.

NEWYDDION DIWEDDAR DIRIOGAETH UTAH.

Cafwyd tymhor pur iachusol drwy yr holl sefydliadau, y mar
ugain o ysgoldai mawrion a chyfleus yn Ninas y Llyn Hal n

eisoes, ac ereill yn cael eu hacleilaclu, heblaw bod ymroadau

teilwng ar y pen hwn yn cael eu gwneuthur yn yr holl sefyd-

liadati; yn Lehi, Dinas y Llyn, Bryn hyfryd, Springville, Pal-

myra, Payson, ac mewn amrywiol ddinasoedd newydd ereill,-

cynhaliwyd ysgclion yn y gauaf diweddaf. Cyhoeddodd y
Cyfieithydd D. B. Huntingdon, yr ail argraffedig o'i Bamadeg

o iaith yr Utahs a'r Shoshone, arall a gyhoeddodd Eamadeg o

iaith Piedes, a gwneir ymdrechiadau cyfiredinol a selog gan y
Saint i ddysgu leitlioedd yr Indiaid cylchynol, llawer o ba rai

a ymbleserant yn eu hyfforddi yn hyny, hyd nes y gallant yn

y sefydliadau deheuol bregethu yn ddealladwy i'r Indiaid.

Daeth Walker a'i gedyrn i mewn yn ostyngedig i ymbil am
heddwch a'r Saint, ac ymrwymodd hyd a allai i gadw heddwch

yn mhlith yr Indiaid. Mae y gwaith haiarn yn bur llwydd-

iannus, a'r Indiaid cylchynol yn gyfeillachgar ac yn foddlon i

weithio; mae pob argoelionyn dynodi y ceir cynheuaf toreith-

iog, ac y bydd llawnder o ymborth yn y Diriogacth eleni, gyda

diwydrwydd; mae y mur cylchynol i'r Demi, wedi cynnyddu

yn raddol drwy y gauaf, a chwblheir yn gynnar yn y gwanwyn.

Adreoleiddiwyd y fyddin yn saith catrawd traed, ac un o wyr

rneirch. Yn Nyffryn Utah agora y gwanwyn yn gynt nag yn

Nyffryn y Llyn Halen Mawr eleni, llafuriant y ddaear yn

hwylus yn Mawrth. Yr oedd yr ymfudwyr i California, a aros~

asent yno dros y gauaf. eisoes wedi cychwyn eu taith.

Dechreuwyd mur o amgylch Dinas Provo yn bedair milltir ei

hyd. Digon tebyg y costia y gwenith dri dolar y bwshel cyn y
cynheuaf. Adeiladir mur o gerrig oddiamgylch Dinas y Bryn

hyfryd, o tan Lywyddiaeth yr Esgob John Banks. Adeilad-
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-*wyd amryw felinau llafur yn y gauaf diweddaf. Mae y brodyf
Danaidd yn gwladychu yn San Pete, cyfranir iddynt ymborth a

ilafur had ar yr ammod o eu bod yn gweithio ei werth wrth
. adeiladu ysgoldy iddynt eu hunain.

AMRYWIAETHAU, &c.

GWOBR AM WERTHTJ NEXT DDOSPAKTHU TRAEfHODAU!

Gwobrwywn y sawl a roertha fwyaf o'n traethodau o hyn i

'ddiwedd y flwyddyn a chyfrol yn cynnwys yr oil a gyhoeddwn
yn y flwyddyn hon, ynghyd a darlun o'r awdwr, wedi ei

rhwymo gystal ag y gallwn gael ei rhwynio; y rhai a redant
am y gamp hon, ymddiosgant atti hi, canys y mae rhai o redeg-
wyr buan y Deau yma wedi cychwyn eisoes I

Etto.—Gwobrwyir hefyd a'r cyffelyb wobr y neb a ddospartha

fwyaf o draethodau yn y cyfamser, anfoned i'n hysbysu o'r rhif.

ag enw ei Lywydd wrth ei ddanghoseg, er sierhau y wobr.
Cerfir arno mewn llyihyrenau aur am ba orchestwaith y
ennillwyd ef, a bydd yn goffawdwriaeth i gymhell eu hachau i

efelychu y gwron a'i caiff. Gwell fyddai genym i un o'r

chwiorydd ei ennill! ! Pwy a'i caiff?

!§5|P Etto, coffhawn y Llywyddion y gofynir y cynnrychiol-
iad banner blynyddol, o bellaf, cyn pen y 4 diwrnod ar ol y
dydd diweddaf o Mehefin yn cynnwys enw y Gynnadledd, rhif

y Cangenau, Arch-Off. Hend. Off. Ath. Dia. Ysg. Bu farw,

Ymf. Bed. er y cynnrychioliad blaenorol a'r y cyfanrif aelodau,

yn cynnwys y Swyddwyr a'r rhai gwasgarcdig, ynghyd ag
enwau y Bugail, Llywydd, ac Ysgrifenydd. Gwnaed pob un
eu hunain yn hysbys o'r eyfarwyddiadau awelir yn y Star, Cyf.

xv, tud 474.

Derbtniadad am Lyfrau o Meh. 13 hyd 21.— Sir Fyn-
wy, £2 ; Gorll. Morganwg, £3 10s.— Cangenau Dwyr. Morgan*
tog— Caerdydd, 17s; Din as, 2s 6c; Pontypridd. 16s 6c; Cap
Coch, £1; Georgetown, 9s 4c ; Ffynnon-Tydfil, 2s 2c; Troedy-
rhiw, 10s.
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Rhif. 25.] GORPHENAF 8, 1654. [Ctf. Vn.

YR UNFED EPISTOL CYFFREDINOL AR DDEG PRIF
LYWYDDIAETH EGLWYS IESU GRIST, SAINT

Y DYDDIAU D1WEDDAF.

At y Saint yn Nyffrynoedd y mynyddoedd, ac at y rkai sydd

ar wasgar drwy y ddaear, yn annerch

:

—
Anwtl Frodyr.—Y dwys a'r parhaus awydd a feddwn am
Iwyddiant Seion, a chynnyddiant Teyrnas y Gwaredwr ar y
ddaear, ynghyd a'n dymuniad i lesoli, cysuro, a dyddanu y
Saint yn eu brwydrau yn erbyn dichellion Satan a gallu y
gwrthwynebydd a'n cymhell i gymmeryd ychydig amser i

ddarlunio i chwi rai pethau yn hanesyddiaeth y mynedol, ein

sefyllfa gyffredinol, ein bwriadau, dymuni#dau, &c, er eich

cysur a'ch hyfibrddiant.

Er dyddiad ein Hepistol Cyffredinol blaenorol derbyniasom

hysbysiadau am Iwyddiant cyffredinol Efengyl Crist, oddieithr

ychydig eithriadau, yn mhob man ei pregethwyd hi; yr hyn a

gysura ein heneidiau, ac a achosa i'n calonau lawenhau yn

naioni Duw i'n cyd-ddynion, drwy dueddu calonau y rhai

gonest yn mhlith cenhedloedd y ddaear at y gwirionedd, megys

y mae yn Nghrist Iesu.

Mae llwyddiant cyffredinol wedi coroni ein hymdrechiadau,

gartref. ac oddicartref, ac y mae y gwaith yn cynnyddu yn

gyflym drwy yr boll fyd. Agorodd yr Arglwydd y ffordd o

flaen yr Henuriaid mewn gwledydd Tramor, ac ar Ynysoedd y
M6r mewn modd rhyfeddol. Galluogwyd yr Henuriaid a

anfonwyd i gyrhaedd yn brydlon i'r gwalianol orsafon a
24 [pris \g.



390 UDGOKlT SElOIf.

appwyntiwyd iddynt, a chaniatawyd iddynt ar«s yno '

i
:

bregethu yr Efengyl yn ei chyflawnder yn mhob man, oddi-

eithr Prussia a'r India Orllewinol.

Dychwelodd y Brodyr Hosea Stout, James Lewis, a Chapman
Duncan o'r genhadiaeth Chiniaidd, wedi tirio yn Hong Kong,

.

!ieb allu gwneuthur unrhyw ddylanwad, na sefydlu baniar y
gwirionedd yn yr Amherodraeth alluog bono. Achoswyd hyn.

gaa gyflwr cythryblus y wlad, yr hyn a'u lluddiodd i dreiddio i

mewn iddi, ae i ymhysbysu eu hunaiu yn ei harferiadau, ere

defodau, ac yn iaith y bobloedd.

Yn Ynysoedd Sandwich, dan arolygiaeth yr Henuriaid

Philip B. Lewis, George D. Cannon, B. F. Johnson, ac ereill,

mae y gwaith yn hynod o lwyddiannus. Drwy hysbysiadau

oddiwrth y Brodyr Lewis a Cannon, dyddiedig Honolulu,

Hydref '20, 1S53, deallwn fod dros dair mil wedi cael eu
bedyddio. a bod Henuriaid brodorol, a'u holl galon wrth y
gwaith o gyhoeddi y newyddion da, y rhai sydd i'r holl

bobloedd. Sefydla y genhadiaeth Argraffwasg i argraffu Llyfr

Mormon yn yr iaith frodorol, yr hwn sydd eisoes wedi cael ei

'

gyfieithu yn bared i'w gyhoeddi:

Yn yr Ynysoedd Cymddthasgar, mae erlidi^ioth yn parhau T

mor arw yn erbyn y Saint, nes rhwystro cyfniiio.hu. a'r Hen-

uriaid Americanaidd wedi gorfod ymadael: eithr parhant,

serch hyny, yn eu hymdrechiadau i gyfeillachu a'r brodoriom

llawer o y rhai, er gwaethaf erlidigaeth, a barhant, yn ol yr

hysbysiadau diweddaraf, i ddysgu ac ymarferyd egwyddorion

bywyd ac iachawdwriaeth, a dderbyniasent gan yr Henuriaid

PraTt, Grouard, ac ereill, a fuasent yn eu plith. Ymchwilia y
Brodyr am Ynys, ar yr hon y gallant ymgasglu mewn heddwch?

a'u gwaredu odditan y dylanwad niwcidiol a achosir drwy

gyfeillachu agestroniaid yn eu cyflwr presennol.

O Awstralia cawn newyddion pur ddyddorol. Tiriodd yr

Henuriad Wandell yn San Bernardino, ac etholwyd yr Hen-

uriad Augustus Farnham, o'r ddinas hon, i lywyddu ar y gen-

hadiaeth bono. Sefydlwyd cyhoeddiad o'r enw "Gwylied-

ydd Seion," yn Sydney, Deheudir Cymry Newydd, yr hwn a

argoela gael cefnogaeth ddyladwy, a gwneuthur llawer o-

ddaioni. Cynnwysai y gwabanol Gynnadleddau hyny amryw

gaunoedd o Saint, ac y mae cynnyddiant beunyddiol. Yr oedd



UDGOKN SEION. 391'

yr Henuriad Burr Frost yn Melbourne, a'r Henuriaid ereill yn
wasgaredig ar hyd y wlad. Bwriadai yr Henuriaid Farnham.
anion genhadiaeth o Sydney, i Hobart Town, Van Dieman's

Land, ac i Zealand Newydd.

Gwaredwyd cenhadiaeth Calcutta yn rhyfeddol o ddaionus

rhag yr heintiau a'r tymhestloedd arferol i'r cylchoedd hyny,

yn eu symmudiadau o fan bwy gilydd, yn y cyflawniad o'u

hamrywiol ddyledswyddau. Ymwelodd yr Henuriaid oddiyma
ag Ava, yn Ymherodraeth Burmah, Dinapore, Chinsurah,

Madras, a Ceylon, a dysgwylir y ibd y Brodyr Ludington a

Savage eisoes yn Siam. Mae yr Henuriaid Findlay, West a

Dewey yn Bombay, ac y mae yr Henuriad Willis wedi bod yn
llafurio yn yr India Ogleddol.

Yr oedd yr Henuriad Jesse Haven yn Cape Town pan y
clywsoiu ddiweddaf, wedi gwneuthur dechreuad a gobeithion

daionus.

Mae holl genhadiaetbau Ewrop yn llwyddiannus, oddieithr

Prussia. Mae y gwaith yn cynnyddu er yn arafaidd, etto yn
sefydlog yn Germany, Frame ac Italy. Cyfieithwyd Llyfr

Mormon i'r iaith Gymraeg, Ellmynaeg, Ffrengaeg, Idalaeg, a'r

Danaeg. Ni cblywsom am farwolaethau yn y cenhadiaethau

Tramor, oddieithr Willard Snow, yr hwn a fu farw a'r fwrdd

ilong tra yn hwylio o Copenhagen tua Hull, ar y 25 o

Awst, 1853.

Ni arosodd yr Henuriaid a anfonwyd i Ynyosedd yr India

Orllewinol yco yn hir, o herwydd y drwgdybiai yr awdur-

dodau amcan eu presennoldeb yn eu plith. Hwyliasant hwy
ynghyd a'r rhai a anfonwyd i'r Guiana Frydeinig, i'r Unol

Daleithiau lie y maent, oddieithr Elijah Thomas, yr hwn a

ddychwelodd yr Hydref diweddaf, yn parhau i lafurio.

Mae yr Henuriad Orson Pratt yn Ninas Washington, yn
cyhoeddi y Seer, eithr a ddychwelodd y tymhor hwn ; fel y gwna
hefyd yr Hen*riad S. W. Richards ag^syddyn awrynllyw-

yddu yn Mrydain, a H. S. Eldridge, y Llywydd yn St. Louis.

Mae yr Henuriaid Lyman a Eich yn Llywyddu a'r sefydliad

San Barnardino, yr hwn sydd mewn sefyllfa rlodeuog. Llafur-

iodd y gweddiU o'r Deuddeg Apostol, er dyddiad ein diweddaf,.

yngwahanol sefydliadau y Diriogaeth hon, yn ol y galwadam

achlysurol. \
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Ar y 15 o Hydref, cychwynodd gorymdaith o tan arolygiaeth

y brawd Orson Hyde tua Swydd yr Afon Werdd, a sefydlasant

ar Aber Smith, a galwant y lie yn Fort Supply. Eu rhifedi sy

tua chant o wyr nerthol.

Mae y sefydliadau deheuol wedi cynnyddu hefyd yn eu pob-

logaeth yn unol a'r cyfarwyddiadau aroddwyd yn y Gymmanfa

ddiweddaraf.

Ar yr 16 o fis Tachwedd, tiriodd y brif osgordd o'r Saint a

ymfudasent drwy gynnorthwy y Gymdeithas Ymfudol Bar-

haus, yn iach a chysurus. heb i unrhyw anffawd neillduol

ddygwydd iddynt ar eu taith, oddieithr mewn anifeiliaid.

Ar y 25 o'r un mis gorehuddiwyd wyneb Dyffryn y Llyn

Halen Mawr ag eira, eithr parhaodd y tywydd yn dymherus

o'r pryd hwnw hyd oddeutu y 10 o Ionawr, er pa arnser, hyd

oddeutu y 18 o Pawrth, cawsom dywydd go stormus yn lied

gysson—yr hinfesurydd ar brydiau o gylehpedwar ar bymtheg

o raddau islaw y pwynt rhewog.

Ar yr 8 o Hydref tiriodd Cadben Morrison, a'r gweddill a

osgordd y diweddar Cadben Gunnison, y rhai a fuontyn chwil-

io am y lie goreu i gledr-ffordd i'r mor tatwel, arosasant yma
am gyfarwyddiadau. ac i'r tyrahor feiriolU hyd Ebrill y 4ydd,

pryd yr ail ymosodasant ar eu hymchwiliad.

Cynualiwyd ysgolion cyffredinol mewn g/ahanol fanau o"r

ddinas. ynghyd ag ysgolion i ddarlithio ac i ddysgti ieithoedd

drwy y ddinas. Yr Henuriad P. P. Pratt a ddysgai yn yr

Ysbaenaeg, D. B. Huntington yn ieitlioedd yr Utah a'r

Shosone; efe a gyhoeddodd eiriadur hefyd yn yr ieithoedd

hyny er addysg i'r ysgolor ieuanc. Cynnaliwyd cyfarfodydd

yn gysson yn ngwahanol ysgoldai y ddinas. a chyfarfyddai j
Corwmau yn gysson.

Cyfansoddwyd egwyddor newydd gan yr Athrofa. yr hon a

ddysgwylir i fod yn bur llesiol er i estroniaid ddeall yr iaith

Saesonaeg, yn ogystal ag i'r ieuenctyd yn ein gwlad. CymhelLwn

lii i gymmeradwyaeth y bobl, gan ddyinuno ar i ddysgawdwyr,

ae ysgolfeistri ei hymarferyd yn eu hysgolion. Mae mawr
anghen gwelliadau ar yr iaith Saesonaeg

—

mac aicgrymiadyn

ddigon i'r doeth.

Ar y 5 o Hydref agorwyd y " Deseret Dramatic Association"

yn y Social Hall, er hyny, cafwyd difyrwch o amrywiol fathau
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ganddynt yn yr adeilad hwnw yn wythnosol, gyda rhai

eithriadau.

Ar y 5 o Chwefror, cynnalioid y Degau a thrugeiniau eu
Cymmanfa chwarterol, yn y Social Hall, am ddeuddydd, a

chafwyd gwrandawiad lliosog. Yn y cyfamser rheoleiddiwyd

tri o gorwmau yn ychwanegol, sef y 37, 38, a'r 39

Cynnyddodd y raur allanol oddiamgylch y Demi gryn lawer

er dyddiad ein Hepistol blaenoroi, mae y gwaith maen a phridd

feini wedi eu gorphen ar ddwy ochr a hanner, oddieithr y
grib.

Mae y mur o gyleh y Ddinas yn cynnyddu yn gyflym hefyd,

a bwriedir ei orphen yn y tymhor presennol. Mae amryw o'r

sefydliadau wedi diogelu eu hunain, drwy adeiladu amddiffyn-

fau, etto arosa llawer i'w ei wneuthur. Mae yn bur ddymunol,

ac erfyniwn ar y Saint na laesant eu dwylaw, ac na ddiffyg-

iant yn eu hymdrechiadau hyd oni chwblheir eu hamddiffyn-

feydd. Er fod yr Indiaid yn heddychol yn awr, ac wedi bod

felly er's rhai mieoedd, etto, nid oes sicrwydd y parhant felly;

o ganlyniad, anghenrheidiol yw er ein iachawdwriaeth dymhorol

a heddwch y Diriogaeth, ein bod ni yn barod i gyfarfod ag un-

rhyw ymosodiad a ddiehon ein eyfarfod. Nac ewch i'r Kanyons

nac i unrhyw leoedd anghyfanedd yn unigol, lie y gall Indiaid

ymguddio yn anweledig i chwi, heb yn gyntaf ddeall, drwy ym-
chwiliad, eich bod yn ddiogel. Ewch yn gwmniodd digon lliosog

a chrvfion i arswydo eich gelynion, ac yrta, bydd llai o berygl

iddynt ymosod arnoeh. Felly, yn eich holl barotoadau bydd

llai o anghen i chwi ymladd, myned ar orymdeithiau na goddef

colledigion, os byddwch eisoes yn barod, ac yn gwbl alluog i

amddiffyn eich hunain ar fynud o rybudd. Mewn enyd o

ddiogi, diofalwch, neu ddifaterwch, y daw dinystr arnoeh;

" allan o olwg, allan o berygl," sydd ddiareb rhy ymgynnefinol.

Dywedwn wrth yr holl Saint yn nyffiynoedd y mynyddoedd,

yn enw Duw Israel, os na ufyddhewch i'r cynghorion ydych

yn gael, a chyd-ymffurfio a dymuniadau eich arweinwyr, chwy-

chwi a ddyoddefwch golled, yr hyn yw eanlyniad naturiol

a,nufydd-dod. Myn yr Arglwydd bobl a wnant Ei ewyllys, y
rhai a gyd-ymffurfiant a'i ddymuniadau rhesymol. Os yn
ewyllysgar, goreu oil; os nad yn ewyllysgar, gallant ddysgwyl

eael eu ceryddu; cmys ni oddefa yr Arglwydd ei ddirmygu
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wedi iddo arllwys Ei fendithion o wybodaeth, yn ddiluw o oleurii

drwy ddadguddio egwyddorion pur a santaidd, gwaredigaeth o

ormes, a therfysgluoedd, a llwyddiant, heddwch, a llonyddwch

anghydmarol.

O hj-n allan ymroweh yn unfrydol i adeiladu eich amddiffyn-

feydd, amgauwch eich dinasoedd a'ch trefi, gwarchauwch a

gwyliwch eich anifeiliaid a'ch meddiannau, cadwch eich drylHau

a'ch arfau yn loewon, ac yn gyfleus i ddefnydd ar eiliad o

rybudd, ac yna, wedi ymbarotoi fel hyn i gyfarfod a pherygl o

bob cwr, i amddiffyn eich hunain,gan ddyfal wylio am ymos-

odiad, os cyfarfyddweh ag Indiaid, byddwch garuaidd a chyfeillgar

wrthynt; siaradwch a masgnachwch yn gyfiawn a chymmydog-

ol a hwynt; ymdrechwch ennill eu hewyllys da, eu hadferyd

o'u tueddiadau rhyfelawg, creulon, a lladronaidd, a'u syched

am waed, ae i ymblesera mewn galwedigaethau gwareiddiol.

Maent hwy fel ninnau yn nwylaw Duw. Gwnawn ein dyled-

swyddau a bydd pob peth yn dda. Ymdrechwn hefyd i achub

ac nid dystryvrio Israel, canys eyflavrnir y Prophwydoliaethau

o barthed iddynt. (7'w barhau.)

SYLL'DREM AR Y BYD A'l "GRISTIONOGAETH."

Mewn ainseroedd enbyd yn ddian y cylch-droa ein byd bach

ni yn awr— enbydrwydd ei awyrgylch, fel gwirf, a effeithiau

ar golyddion ei breswylwyr—crea y bendro, nes, yn bendrist

neu yn waedwyllt curant eu penau yn eu gilydd, o gwr i gwr
o hono, o'eithafioncyffiniaurhewogKamskatka, hyd eiriawgfyn-

yddau Terra del Fuego, ac o China, India, Persia, Affganistanr

Groeg a Thwrci, ffaglant eu drain o tan y crochan, nes y
berwa ei hylyf dros ei ymylon, a pha wlad ni feddwir gan ei

angerdd wenwynig! Os yw heddwch heb ei gymmeryd oddiar

ein daear, dyweder yn mha gonglau o hono, raor ddyogel yr

ymguddia! Mor ofer ein gwaith yn chwilio cyhoeddiadau yr

oes—oradau cyfoesol, hyd yn hyn am hanes ei breswylfod yn
mhlith cenhedloedd y byd, ag yw i'r golygon chwilio am ei

argoelion; — rhyfel, rhyfeloedd, a son am ychwaneg o ryfeloedd

a ddarllenir yn mhob Newyddiadur; lladd llosgi, a llofruddio,

gwyr, gwragedd a phlant, a dyfeisiadau newyddion i ddifrodi y
bywyd dynol gyda mwy o gyflymdra yw yr hyn a dyna cia
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L*syiw a'r hyd y waliau, o'r pwlpudau, esgynlawriau, a'r

cyhoeddiadau drwy'r byd ! Nid o dramor, eithr yn nes

adref, y merwinir ein clustiau gan helyntion a thrallodion

Cristionogion, dyoddefiadau newynaidd tlodion, cwynfanau

tranoedigion gormes, a rhieni a^u plant wrth yr banner dwsin,

gwelir, yn ymdrybaeddu mewn gwaed diniwed, gwaith eu

dwylaw eu lumain! Gristionogaeth! Beth a wnaethost ar

ol cael hir chwarae teg;—ai cyflafan fel hyn yw effeithiau dy

fawr ymffrost, a'th sel frwdfrydig? Ai i ddysgu ein hoes yn

y gorchestion hyn y eefaist gymiifer c filiynau o aur, ac

arian i dreio*th law i lywodraethu byd? Ai at ddysgu ein

gwlad y fath chwareuaeth yr adeiladwyd cynnifer miloedd o'th

chwareudai, ac yr addurnir dydi a'th " Offeiriaid dyngarol" a

goreuon gloddestion gwlad? Ai i'r dybenion hyn y eefaist

ddylanwad fel ffrwd lifeiriol'ar boblogrwydd dy ufyddion?

Beth yw yr ateb? Pwy ai dywed? Beth! ai effeithiau eu

lianufydd-dod iti yw hyn? Felly, ni rwystraist hwynt o leiaf,

eithr cynnyddant gyda'th gynnyddiant, a lliosogant yn gyfar-

tal i liosogiad dy offeiriaid a'th allorau! A'i ni elli eu

rhwystro? Yna i ba beth yr ydwyt dda—yth gynnelir ar y
fath fawr gost, nac y'th addolir, ac yr ymffrostir ynot? Gan

na wnaethost well trefn ar ol cael cannoedd o flynyddoedd o

bob cymhorth a ofynit, beth a addawi wneuthur pe caffit

•einioes hwy? Os na elli ddwyn dy hudolion mwyaf pen-

boethaidd i heddweh a'u gilydd, pa fodd yr heddychi elynion,

teyrnasoedd, gwled) dd— byd, i'r cyflwr ag y proffesi ei fod yn

hanfodol i'th amean?

Nid y'm yn dy gyhuddo o fod yn achosydd o'r gyflafan

nac o'r dirywiad mewn moesoldeb a gynnydda gyda'th

rwysg, digon drwg y cyhuddiad anwadadwy, na rwystri mo
hono, ac nad wyt yn ei leihau. Os gelli, cyfranog o hono ydwyt

am beidio! Os nad elli, ragrithreg wyt am broffesu y gelli tra heb

ddechreu hyd yn hyn i ddwyn y ffrwythau! Beth pe buasai

Thyw gelfyddyd, peiriant, neu gyfyndrefn aralL er yn llai ei

Tiymffrost na thydi, wedi bod mor ailwyddiannus mor hir

amser a thydi ? Oni ddaroganid hi gan grytied ein heolydd

«r's llawer o amser bellach, am y ddyfais groesaf i'w phroffes a

iu erioed, ac oni chywilyddiasai ei dyfeiswyr bellach, na'u

.Aiachau ar eu hoL ag addef y fod iddynt ran na chyfran yn j
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rath ysgelerbeth? Diau raai felly y buasai,—ac wele yir wyrtn~

iol, dan wadu gwyrthiau, dyrchafi di binaclau dy demlau i'r

nef, yn gofadail o'th fodoldeb o hyd, yn ddigon digywilydd,

—

lliosogi dy allorau, a'th offeiriaid, a'th aberthau, fel pe byddit;

yn bwriadu byw yn hen ac yn fras, ac ith olaf ran fod y goreu

o'th deyrnasiad; ond gwybydd hyn y fod gwaed dy ebyrtb,

dynol yn rhuddio marmor loriau y lly^a'th farna,—dy falch-

der a'th anymddibyniaeth ar ffynnonell darddiadol gwib Grist-

ionogaeth, a'th ymddiriediad yn dy egwan fraich aeawch dy

hir-gledd a'th dwylla mewn awr o gyfyngder, ac ni'feh waredir

gan yr Hollalluog fraich a ddiystyri, griddfanau dy drancedig-

ion nid esgynant i'w glustiau Ef yn hwy i deilyngu ei dosturi^

canys cauaist, ie, a seliaist y nefoedd a'th grediiau rhag iddo

lefaru wrthyt; ni fyni ei gyfraith, eithr gwawdi ac erlidi ei

genhadon hedd, gan drochi'th ddwykw mewn cerwin lie y'tta

foddiryn eigion ei chrombil ddihysbydd, pan y rhoddir i ti yn

ddogn, "waddod y cwpan erchyll" a9

, lanwaist i ereill! O
" Gristionogaeth!" er dy rwysg a'th fawredd, gostwng dy glusfe

uchel yn is a gwrandavr air o wirionedd, sef dy dynghed, gwna

a fynnot a'r oil a'th addolant,— fel maen melin i'r mor y byddi

dy angladd onid edifarhei, a'th garwyr cyfoethocaf, a'th foeth-

asant fwyaf fydd dy gaseion, pan y dynoetha Duw, dy wrth-

wynebydd, dy noethnj ac echryslonrwydd dy draws- weithred-

oedd, a'th elyniaeth yn erbyn y wir Gristionogaeth,—

y

Gristionogaeth wreiddiol a adferodd- Efe i'n daear, yn halen i'w

halltu lie y peraist ti ddrewdod, yn oleuni i'w oleuo rhag y
dudew gaddug a'r hwn yr amdoaist ti ef, ac yn edfrydydd i'w

hufyddion o'r truenusrwydd a ddygaist ti arnynt, ac yn rhag-

flaenol i'r tan a ddifa— i'r plaaua ysant,—y rhyfeloedd a laddanfe

—yr heintiau a'r ifrewyllau a ysgubant dy addolwyr anedifeir-

iol di oddiardy chwareulawr, i wneyd lie i'\r gwell, ac i ddwyrt.

heddwch o'r diwedd i'th druenus ddyoddefyddion a'i der-

byniant.

Dyma'th olynydd—a gwblha dy ytnffrostwaith, a dry y-

cleddyfau yn sychau, ac a ddwg heddwch fel yr afon, ac a wna,

y " maw.rw.aith yn fyr mewn cyfiawnder." Hon yw hiL



01>GORN 9EION. 397

UDGOEN SEION,
MEU

£er*n j? £atnt.

DYDD SADWRN, GORPHENAF 8, 1854.

Cynghor Oyffredinol yn Llundain.—Yr ydym newydd
ddychwelyd o Gynghor a gynnaliwyd, o awdurdodau yr

Eglwys yn Mrydain, a'r cenhadaetliau cyfunol, a gynnaliwyd

yn Llundain a'r y 26, 27, a'r 28 o Fehefin, yr Henuriad F. D.

Richards, yr hwn sy newydd dirio o Ddinas y Llyn Ilalen

Mawr, yn Llvwyddu. Ymgyfarfu yr holl Henuriaid Ameriean-

aidd, Bugeiliaid a Llywyddion Cynnadleddau drwy Frydain,.

Ffrainc, &c, oddieithr Cymru, nid oedd ond pump oddiyma.

Gan y cyhoeddir y ruesuraua drefnwyd yno, cyn hir, ni raid i ni

fanylu, a chan f'od ein llawenydd o weled cynnifer o'n hen gyl-

oedion, yn gydweision. drwy bwys a gwres y dydd, yn orlawn

o'r Ysbryd Glan, a'r fath lwyddiant ar eu llafur, yn annliraeth-

adwy, nid anturiwn ei ddesgrifio yn awr; ond dywedwn, Anwyl
Saint, ymgalonogwn, y rnae Duw o blaid Ei waith

; y niae yn

dadguddio Ei ewyllys iV blant ; ac y raae yu llenwi llestri

Llywyddion Seion a doethineb oddifry. Prawf pob nodwedd

o ysgogiad y deyrnas agosrwydd coroniad ei Brenin ; ac y mae

dyddordeb yr egwyddorion mawreddog a ddadguddia Duw i'w

Eglwys, megys hauliau drwy ei hawyr-gylch yn ddilynol i gys

godau eu gilydd yn profi mai rhagredegwyr ydynt i Haul mawr

y Cyfiawnder,— mai "goleuni yn yr hwyr" ydynt i oleu Ei ffordd

o'i flaen, i gynnyddu goleuni y cyfiawn fwy-fwy hyd ganol

dydd, ac i amlygu trawster a thrythyllwcli coel-grefyddol

gwrthodwyr y gwir oleuni. O'r nefoedd dysgiaeria goleuni i

Seion yn llin ar lin, gogyfer a'u hanghen, a'r olaf y ff y melysaf o

hyd geuymni. Ymbarotoed y Saint eu calonau i dderbyn baich

yr Arglwydd iddynt yn yr Epistol Cyffredinol a ddeclireuir yn

y rhifyn hwn, ceir chwaneg o hono yn y nesaf. Ymadawa ein

diweddar hybarchus Lywydd S. W. Richards tua Seion yn>

mhen ycbydig ddyddiau, wedi ennill cyinnieradwyaeth:
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glodadwy gan y nefoedd, a chan ei holl frodyr, drwy ei ffyddlon-

deb yn ngwaith yr Arglwydd; gwynt teg a byrdaith a gaffo, a

phob croesaw i Seion. Cawsom orfoledd mawr yn y gwrnniaeth

rag-grybwylledig, a theimlwn ei rhinweddau yn symbylu ein

hysbryd i ymdrechu yn ngwaith yr Arglwydd fwy-fwy, a dys-

gwylied y Saint yn hyderus weled gallu Duw yn amlycach ©

ddydd i ddydcl ar ei hoi, drwy y wlad, a dysgwylir miloedd

cyn hir i deyrnas ein Duw yn adnewyddol.

Y " Star."—Hysbysa y Llywydd F. D. Richards, os oes gan

Lywyddion Cynnadleddau fwy o gyfrolau cyfain o'r Star ar

law nac a allant werthu, ar ol pob ymdrech ddyladwy. y pryna

efe hwy ganddynt ar ddiwedd y gyfrol hon ; nad dyben yr

Eglwys yw cyhoeddi llyfrau i fod yn faich nac i orwedd yn

segur.

Eithr sylwer, na -chymmer yn ol ond «yfrolau cyfain, a'r rhai

hyny, bob rhifyn o honynt yn Ian, ac heb eu tori na'u darllen.

Ac hydera na chymmer neb y fantais ar ei haelioni presennol

. drwy gasglu odd rifynau er mwyn gwneyd cyfrolsu i'w troi

yn ol ; eithr vmdrecher i werthu yr odd rifynau, ac i dalu yr

hen ddyled i'r swyddfa.

Hysbyser swyddfa y Star yn ddioed pa sawl cyfrol yn or-

mordol sydd yn dyfod iddynt, a chaffant gyfa.rwyddyd etto

beth i wneuthur a hwynt.

Yr Udgorn.—Cynnydda ein hofnau na chaniata ein hiechyd.i

ni barhau i gyhoeddi yr Udgorn yn wythnosol, a chyflawni yr

holl ddyledswyddau pwysig ereill sydd yn gorphwys ar ein

hysgwyddau, lawer yn hwy, oddieithr ri rii .gael cynnorthwy

ffydd ereill, lieblaw ein hunain, a nerth yr Arglwydd yn

helaethach i'n galluogi; os metha ymweled a'i ddarllenwyr bob

wythnos, na ddigier wrtho, canys ei bleser fyddai dyfod ; etto,

daw mor fynych.ag y gall. Mewn atebiad i ddymuniadau

mynych ein derbynwyr, dywedwn ein bod yn cydsynied mai

doethach fyddai cael traethodau i'r byd wrthynt eu hunain,

nag yn yr Udgokn, yr hyn fydd ein hamcan, oddieithr ambell

ddyfyniad. Dymunem gadw pris yr Ujogorn i lawr hyd y

gallwn, am hyny anfoner gwybodaeth, pa nifer yn chwaneg

a gymmerir o hono pe a delai allan ond bob pythtfiios?

Ein diolchgarwch gwresoccaf i'r holl Lywyddion Cynnad-

^ieddau. am yr atebiadau prydlon a roisant i'n galwadau am
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?gyfrifori y Cymdeithasau, a'r cynnrychioliad hanner blynyddol,

—nodwedder ein holl lywodraethiad dyfodol a'r cyffelyb

hefedredd!

Dyledion am Lyfrau.—Cyhmared pob Llywydd ei gyfrifon

a'r daflen ganlynol o ddyledion, a myned weled fod gwerth yr

arian hyn o lyfrau ar law. Osaes camsynied hysbyser ni yn

ddioed. Ymdrecber troi y gweddill yn arian mor gynted y
bo modd.

Hyderwn mai yr ymdrech clodadwy a wnaed yn ddiweddar i

ddosparthu traethodau er goleuo y byd, ac nid unrhyw esgeu-

lusdod i dalu, a achosa y cynnydd yn y ddyled y chwarter hwn

ar y chwarter blaenorol. Da y fod,

—

dylai fod amrywiaeth ar

law pob Cangen er diwallu pob galwad yn brydlon— gofal

teilwng o honynt, ac ymroad unfrydol i'w dosparthu a goronir

a llwyddiant mawr ar achos y Gwaredwr yn ddiau-

Esiamplau gofidus o'r hyn a ddygwyddasant yn ddiweddar an
cymhellant i annog y Llywyddion i lygadgraffu ar fasnach t

Llyfrau drwy eu holl ddosparthwyr! Awgryiniad i'r doeth

sydd ddigonol!

Yr Ymfudiad.—Bydd yp hysbysiad am sefydliad ymgasgl-

fanan yn y Taleithiau, o ddyddordeb mawr i'r Saint Cymreig

yn ddiau, o herwydd yr hwylusa ymfudiad llaweroedd a allant

fyned hyd yno, ag na allant fyned yn mhellach.a'r unwaith; a

dengys fawr ofal Llywyddion yr Eglwys am leshad y Saint, a'u

hymdrechiadau diflino i'w casglu i ddiogelwch cyn dyfod y
dj"ddiau blin. Pwy na ddiolcliai am y fath dadau dyngarol

i'w gyfarwyddo, ac i Dduw am gyflwyno iddynt y fath ddoeth-

ineb a rhagofal'dros ei eiddo! Ein pleser a fo ufyddhau i'w

-eyiarwyddiadau.

Na feddylter fod y manau a nodwyd yn y Taleithiau, i fod

-yn " Ddinus barhaus" i'r Saint yn bresennol chwaith, nid yw
yr amser dedwydd ag y caffant etifeddu swydd Jackson a'r

nr8egrfan addawedig i'r "ddinas nefol,"'&c, eisoes wedi dyfod,

er ci fod wrth y drws, namyn rhoddi cyflcusteraii i'r Saint i

ennill modd yn gyflymacli i yingasglu i ddyffrynoedd y myn-

yddoedd. Nid yw y plaau wedi puro, na'r ysgubellau dwyfol

wedi glanhau y wlad bono yn ddigon santaidd iddynt etto, ac

nid yw y Saint wedi dysgu ufyddhau i'r gyfraith nefol vj«

ddigon manwl i weled Seion wedi ei hadferyd yn ei phrydfettj)
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wch a'i santeiddrwydd hanfodol hyd yn hyn; o ganlyniad, ft
anghen iddynt ymgasglu i'r ysgol barotoadol i'r cytnod

anghydmarol hwnw, yn y fan lie y ceir y ddysgeidiaeth

anhebgorol o'r nef yn llin ar lin, o ras i ras ac o nerth i nerth *

deithio ffyrdd santeiddrwydd; o herwydd hysbys yw mai y pur

ei ddwylaw ar glan ei galon yn unig, a breswyliant ar fynydd

Seion, yr hwn a ddysgwyliwn.

Na fydded y brodyr a'r orniod o frys i ymfudo etto, canys

nid ar frys cofiwn, eithr yn weddaidd ac raewn trefn y caria

Duw y gyfran ymfudol o'i waith yn mlaen hyd yn hyn. Mae
yn debyg y cyfnewidir y ffordd dros y mor yr ymfudiad nesaf,

leiaf i'r rhai a ddewisahf fyned i'r sefydliad yn Ohio; nidpv

y brodyr wedi cyrhaedd yno hyd yn hyn, a gofynir iddynt gael

eryn amser i barotoi gogyfer a derbyn a lloehesu yr yrnfud-

wyr a'i cyrhaeddant, felly ymdaweler hyd oni chawn gyfar-

wyddiadau i hyny, yr hyn a addawir i ni yn brydlon oddiwrth

y Lywyddiaeth Brydeinig, a throsglwyddir hyny drwy yr

Uogokn yn ei bryd; hyd oni cheir y galwad, yrabarotoer drwy

rybuddio, a thystiolaetbu i'n cyd-genedl, drwy esiamplau

feilwng, traethodu, pregethu, a phob modd a ellir.

Hefyd, ni ddylai neb ddysgwyl cymmeradwyaetli i ymfudo

hyd oni fyddant wedi cyflawni eu haddunedau Eglwysig, ana

• lyfrau, &c, a myned yn Ian, fel na rwystrer gwaith ein Duw ar

01 eu hymadawiad. Y rhai sydd ar frys i fyned a ddylent

ddangos hyny drwy eu gweithredoedd ymbarotoadol

!

Y NEWYDDION DIWEDDARAF O UTAH.

Y 27a In o Ebrill yw dyddiad ein hyfforddiadau diweddaraf o

Dirio«t\eth Utah; mwynheid iochyd da drwy y gwahanol sefydl-

iadau, ffyda ambell eithriad anfynych, raegys ein hybaroh Batri-

ar«h John Smith, yr hwn a deimlai bwys henaBaeth yn ei yru yu

gvflyna tua therl'yn einioes hirfaith o ddefnyddinldeb a llawn o

hynodrwydd y dyddiau diweddaf; ac /'el Jacob gynt hiraethaa

ein hen Batriarch am gael huno gyda'i dadau, a gorphwys eu

ben ar t'ynwes ei dad Abraham. Gwneir ymroadau nerthol i hau

mwy o lafur nag erioed, ac i yru amaethyddiaeth yn ei holl gang-

enau hyd gyffiniau dyffrynoedd breision Ephraim, a'i gorfodi i

ddwyn lluniaeth i'r miloedd dyfodol, o blant Seion r y tymhos
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fiwn. Adeiladau a welid fel y mushrooms, o bob maintioli yn

neidio o'u seiliau i fodoldeb yn inhob civr, hyd nes yr oedd

nwyfau i adeiladu, ac adeiladwyr yn brin iawn, a'u cyflogau yn

uchel. Yn gyferbyniol i gynnydd ffydd a duwioldeb y preswyl-

.wyr, y cynDydda y cawodydd ireiddlon o gynnar wlaw ar en

dolydd a'u gwinllanoedd, yr byn sydd o fawr fendith i'r wlad

oedd gvnt yn grasdir o anghen gwlaw, a rban fawr o'r hon ni ellid

ei dyfrhau o'r afonydd. Prawf arall yw hyn n ofal Duw dros ei

eiddo. Dechreuwyd adeiladu Cynghor-dy newydd ar gongl

ogledd orllewinol rhandir y Demi. Mae y peiriant i wneyd siwgr

yn bur lwyddiannus, o dan arolygiaeth yr Esgob A. O. Smoot ;

rbeoleiddiwyd gwarcheidwadaeth newydd iddo, n'r enw Ty Siwgr,

Sefvdlodd y Llywydd Young seiliau dinas newydd, a'r rhandir

i adeiladu ynddi yn banner erw yr un
;
gorwedd hon tua deg

milltir i'r gogledd o ddiuas y Llyn Halen Mawr, ond nid yw wedj

ei henwi etto. Cychwynai y Llvwydd areiymweliad blynyddol a'r

holl sefydliadau dehetiol yn gynnar yn Mai. B^riadai yr Hen-

uriaid Woodruff, Smith, Benson, ac E. Snow, yngbyd, ag ni

wyddys pwy arall, ei ganlyn ef. Penodwyd i P. P. Pratt i sefydlu

ymgasgl-fan yn California Ucbaf, yn, neu yn agos i St. Jose,

Awdurdodwyd Orson Pratt ac Orson Spencer i sefydlu ymgasgl»

fan i'r Saint yn Ohio, gerllaw i Cincinatti. Dysgwylid i'r Hen-

uriad Spencer fyned yno, a dechreu ar ei orchwyl yn ddioed.

TebjK y treflia Orson Pratt y gauaf dyfodol yn Utah, ac ymuna

ag Orson Spencer yn y gwanwyn. Anfonwyd Erastus Snow i

sefydlu ymgasgl-fan arall gerllaw i St. Louis. Yr Henuriad

Milo Andrews a lywydda yn St. Louis o dan arolygiaeth yr Hen-

uriad Snow. Anfonwyd Cyrus H. Wheelock, James Ferguson,

W. C. Dunbar, a naw ereill ar genadiaetb i'r Ynysoedd Pryd-

einig; deunaw ereill i'r Unol Daleithiau ; ugain i ynysoedd y
Mor Tawel, a thri i Ogledd Amerig.

Yn Manti, adeiladid amddiffynfa newydd yn amgauad trugain

erw ond un, o feini ac adobies, i fod yn S troedfedd o uchder. Yr

oedd yr ochr ddwyreiniol wedi ei gorphen yn gynnar eleni, a

ebyfran helaeth o'r ocbrau ereill. Yr oedd dwy felin, un i falu a'r

Hall i lifie coed oddifewn i'r ddinas. Bwriadai hanner cant ©

deuluoedd o Manti ymsefvdlu niewn He o'r newydd, a elwii Pine

Creek, cbwech milltir i'r deau ; adeiladent amddiffynfa yno, a'r

borfa yn rhagorol o dda.
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Ymsefydlodd amryw deuluoedd yn y Cotton Wood, deg railltir"

i'r gogledd
;

yr oeddynt eisoes yn byw yn en hamddiffvnfa, ae

yn llafurio y dduear a'u holl egni. Ymddygai yr Indiitid yn bur

gyt'eillgar,— amryw o honynt yn yinweled a'r sefvdliadau. Migo,

un o brif flaenoriaid y tvlwyth a laddasant y brodyr yuo, a an-

foriodd bump o'i ryfelwyr i'r ddinas i geisio heddychu a hwynt ar

y 5med o Chwefror
; yn ganlvnol i hyn daetb Migo a'i fyddin i'

Manti yn bur gariadup, a dywedai iddo gael breuddwyd, yn yr

hwn dywedodd yr Arglwydd wrtho, am beidio ymladd yn erbyn y
" Mormonis,'' eithr am iddo heddychu a hwynt; a dangosodd fod-

i%y a wnaetbai ar ei fraich i'r dyben o'i goffhau o'i freuddwyd*

LXYTHYR YR HENURIAD ROBERT PARRY.

Trevor, Mai 20, 1854.

Anwvl Lywydd Jones.— Nis gallaf foddhau y bobl hyn heb

Vsgrifenu i'ch bysbysu eu bod oil yn cofio attoch, Griffiths,

IIIan fair, Talhaiarn, Brooks y Lighthouse, amrai o Mostyn,

Edwin Price, ei wraig, a'i fam, ynghyd a'r cyfeillion yn Fflint a

Bagillt, yr oil o honynt, fel y gwnaeth llawer, llawer, llawer

ereill, ddweyd yn barchus iawn am danoch ; ac yr wyfyn ymlawen

hau mewn cael cyfleustra i ddweyd wrthynt y llawer, o bethau da

a welais ynoch.

Yr oedd y gynnulleidfa prydnhawn ddne yn fawr. Y mae un

pregethwr perthynol i'r Annibynwyr wedi addaw cymmeryd ei

fedyddio. Gan nad oes genyf ammheuaeth am eu cywirdeb,

mentraf ddweyd, y bedyddir llawer yma. Dywedais wrthynt

mewn atebiad i rai gofyniadau, bod ein heglwys ni yn rbagori

ar bob un arall, nid yn unig yn yr amrywiol ddoniau ysbrydol,

ond hefyd yn yr effeithiau a achosir ganddynt, megys dynion

duwiol, undeb, cariad, a gwneyd daioni gyda haelioni, fy mod

wedi gweled mwy o gariad brawdol yn yr eglwys hon, yn ystodchwe

mis, nac yn y ddwy rlynedd ar bymtheg a berfhynais i'r Annibyn-

wyr, a bod yr ycbydig ddlffygiadau a welais mewn unrhyw

o'r brodyr, ddim ond megys cysgod darlun enwog, yn dangos y
llun gyda chynnorthwy mwy by.

Myned yn mlaen y mae daioni gras; Ysbryd Duw sydd rymus

ar yr ycbydig Saint
;
ymddenys i mi mai dyn da yw John Parry
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itawr y eariad sydd rhwng ybrodyr; a bodihaol hynod genyf

finnau ydyw fy mod yu cael cystadl cytleusdra i wneyd dnioni

i'oi cyd-greaduriaid. Bendith y nef'oedd fawr a selio ei gwaith

ynom, a thrwyddom ni. Dywedsd wrth y Gogledd na attal

dy law.

Mae y Saint oil yn eich hoffi vina, ac yn--dywedyd pethati da

am danocli. * * * *

Yr Aiglwydd a barhao i'ch cysuro
; y cynnvdd raawr ar

achos y gwaredwr a fyddo eich gwledd a'ch gorfoledd, a llwydded

yr oil a wneloch er gogoniant i Dduw. I lawr a'r gelyn, i fyay

a Christ, troedigaeth i bechaduriaid, llawenydd i Cadben Jones,

-

calondid i'n pregethwyr^ a mawl i'n Duw !

Eich ffyddlon,

Rubyn Ddd, Eryrt.

MYNEGIAD CYFRIFIADOL.

EGLWYS 1ESU GRIST O SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF YN J

NGHYMRU, AM YR HANNER BLWYDDYN YN TERFYNU

rppfU MEHEFIN 3D, 1854.
ft

L L '

1 V, * D o.

Dan Jones.

c r n o H » W T R
Tbomas Je remy, Da trie! Daniels.

Vynnadl. Cans A. n Ath. Di.Tor Ma Y?nBed Oil. L/yw.
Morganwg Ddwyr. 32 2 !26« 94 103 65 136 ;32 98 160 1S87 D. Jones
Sir Fynwy 19 83 28 29 21 38 2 28 8(3 578 T. D. Giles
Morganwg Orllew. IS 62 35 22 14 35 1 24 38 462 R. Evans
!, iint'lli 10 S3 10 7 15 12 4 42 2-1 288 D. E. Jones
DeaH Penfro .... 13 31 7 6 8 6 3 7 & 210 Johu Price
Sir Gaerfyrddin .. 6 1 •24 12 6 5 4 1 13 7 157 Tuos. Jones
Sir Frychfiniog .. 7 25 10 6 7 5 2 IS 151 T. Morgan
Sir Ddinbych ..». 5 17 6 (5 2 1 6 13 125 John Parry

5 19 5 5 2 5 6 8 115 John Jones
5 15 5 » 2 1 2 in 11 113 J. Evans

DrrTryn Coiiwv .. 5 19 11 4 4 2 2 6 99 R. Roberts
S"ir Feitionydd.... 6 17 8 2 1 2 76 J. Davies
Gogledd Penfro .

.

4 14 5 2 2 4 2 57 David Rees

Cyfanswm.... 135 3 052 242 201 148 218 50 236 378 4318

AMRYWIAETEAU, &c.

Mae Cangen o Eglwys Iesu Grist, cynnwysedig o amryw
Henuriaid, a phedwar o Offeiriaid, wedi cael ei sefydlu yn
ddiweddar yn Scutari yn Twrci, canol maes y rhyfel presennoly
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ar unig addoldy j
T gallai y brodyr ymgasglu iddo oedd un o

Fonwentydd y Twroiaid! Mor ber yr adleisiai iaith angylaidd
a'r doniau ysbrydol, yngherrig beddau y Twrciaid Mahometan-
aidd! Cyfenwasant hi " Cangen y Gatrawd rhyfelgyrch."

Cyffroisant cryn ymchwiliad i'r grefydd, a gobeithient fedyddio

yn fuan. Duw y gwaith o'u plaid a fo ac a lwyddo eu
hymdrechiadau.

DYLBDION AM LYFRAU ODD1WRTH Y CYNN A DLEOnAU A'R CANG.
ESAU, AM Y LHWARTEK YN TERFYNU MEHEFIN :t0, 1854.

Cynnadhddau—Sir Fynwy, £46 9s life; Sir Frycheiniog,

£2 19s 11; Gorllewin Morganwg, £107 6s 9^e; Llanelli, £33
Os 6c; Caerfyrddin, £12 16s 2|c; Sir Aberteifi, £13 15s llcf

;

Sir Feirionydd, £10 12s 9ic; Sir Ddinbych, £20 5s 2|c; Gog-
ledd Penfro, £4 13s 3fc; Sir Fon, £12 18s 9f; Sir Fflint, £21
3s 6|c; Dyffryn Conwy, £10 14s 3fc; Cangen Cymraeg Ler-
pwl. £1 19s 4|c ; Swyddfa Lerpwl, £1 2s ll|c; Cangenan
Dioyr. Morganwg, Pendeulwyn, 12s 8-fc; Twynyrodyn, 17s Oc

;

Eglwys Newydd, £2 Is l^c: Pontfaen, £1 17s 0|c; Caerdydd,
£8 8s 10; Dinas, 16s 5; Pontypridd, £2 8s 10c; Llanelltid, 12s

9?c; Llanfabon, £1 2s 10 ; Aberdar, £16 3s 2c; Aberammon,
£7 12s l£e ; Cap Coch, £2 8s lie; Dowlais, £9 6s 4c; Hir
wain, £2 Os O^c ; Cwmnedd, £2 2s 8ic ; Rymni (Cymraeg), £1
18s 4ic; Georgetown, £2 2s 5|c; Merthyr, 10 lis 3c; Pen-
daran, £7 7s Oc; Cefn, £5 13s lO^c; (iwernllwyn, £2 5c II5C;

Ffynon Tydfil, £6 12s3ic; Troedyrhiw, £2 6s 10c; Cwmbaeh,
£8 19s 7c"; Twyn Carno, £1 6s He ; Trefforest, 6s 9c; Ynys-
gau. £1 7s 65c; Llandaff. £1 14s 6|c; Cog, 13s 7fc; Rymni
(Saes.), 12s lie; Gellyfaelog, £2 2s 2c ; Aberdar (Saes.), £1
13 5c; Personau, £2 3s 5|c.

Derbyniadau am Lyfrau o Meh. 21 hyd 30.— Sir Fflint,

£2 Os Oc ; Gogledd Penfro. 9s oc ; Cangenan Divyr. Morgamrg,
Pendenlwyn, 6s Oc; Caerdydd, £1 10s Os; Dinas, 3s Oc:

Pontypridd, 10s 6c; Aberamman, 5s Oc ; Rymni, 18s 9§c

;

'Georgetown. 4s 4c; Merthyr £1 Os 4c; Cefn, 18s 6c; Gwean-
llwyn, 12s (te; Troedyrhiw, 8s lc; Cwmbaeh, 12s lie.

CYNNWYSIAD. Tl, n
Yr Unfed Epistol Cvffredinol ar ddeg &c 3Sg
Sylldiem ar y byd a'i Cristinnngaetli 364
Golygyddiaetli—Cyn«h<>r Cvtfredinol yn Llimdain—Y Star— Yr Udgorn— Flyledii n am Lyfrau—Yr Ymnuiiad... 397
Y Newyridion Diweddarat" o Utah 4U9
Llylhyr yr Henuriarl Robert Parrv 492
Myneg.iad Cyfrifiariol 403
Amrywiai-thaa, &c 403

MERTHYR-TYDF1L:
AI5RACFWTD A CBYHOBDDWYD GAN B. JONES, 14, CASTIE STURIT.
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Khif. 26.] GORPHESTAF 15, 1854. [Cyf. VII.

UNFED EPISTOL CYEFREDINOL AR DDEG PRIF
LYWYDDIAETH EGLWYS IESU GRIST, SAINT

Y DYDDIAU DIWEDDAF,

At y Saint yn Nyffrynoedd y Mynyddoedd, ac at y rhai sydd ar

wasgar drwy y ddaear.

[Parhad o dad. 394.]

Ejsteddodd y Senedd Diriogaethol yn Nhaleith-dy y ddina?

hon, ar y 12fed o Ragfyr ; ac wedi treilio y cyfnod arferol,

gwneuthur cyfreithiau perthynol i wahanol amgylchiadau, a

raabwysiadu amryw ddeisebau a fwriedid anfon i'r Prif Senedd-

dy, ymadawsant, wedi cwblhau yr oil a ddygwyd ger eu bron.

Yn mhlith y cyfreithiau pwysicaf a wnaethant, ceid y " Gyf-

raith a hyffordda o barthed i dir porfa a bugeiliaid," a'r gyfraith

a awdurdodai i wneuthur camlas o arllwysiad Llyn Utah hyd

i'r Llyn Halen Mawr, yr hyn bellder sydd tua 40 o filldiroedd,

a'r hwn wedi cael ei gwblhau, a ddyfrha amryw filoedd o erwau

o dir da, yr hwn a fuasai braidd yn ddiddefnydd heb hyny.

Anfonodd y Llywodraeth ddeiseb i'r Senedd hefyd, am gael

cledrffordd wladwriaethol yn groes i'r cyfandir: aryr^laino

Ionawr, cynnaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn y Tabarnacl
;
ym-

gasglodd lliaws, yn frwdfrydig a phenderfynol ; cymmeradwy-

wyd deiseb y llywodraeth, ynghyd ag amrywiol benderfyniad-

au ac erthyglau arddangosiadol o'u teinjladau mewn cysylltiad

a'r pwnc dyddorol hwnw.

Mae y gyfraith berthynol i fugeilio yn bwysicach i ni fe?

26 [i-kis Yg.
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pobl, o herwydd fod cyfoeth naturiol ein gwlad, yr hyn sydd yn

gyunwysedigmewn porfiiu, yn gyruhelliadol i ymroadau mawr--

ioa i fagu anifeiliaid. Lleinw hyn ein dyffrynoedd a minteoedd

ac a, diadellau, y rhai wrth grwydro yn rhy fynych, heb ofal

drostynt, ydynt yn agored i fyned ar goll, ac i gael eu lladrata

ganlndiaid neu ladron gwynion; ac o ganlyniad, byddant, nid

yn unig yn golledig i'w perchenogion, eithr hefyd, ffurfiant

derntasiwnau i'r brcdorion, y rhai ydynt yn hollol anwybodus,

heb wybod gwell na chyflawni drwg-weithredoedd. Er ys oes-

oedd a chanriibedd credasant hwy, a dysgasant i'w plant, mai

bod yn ilwyddiannus i yspeilio, lladrata, ac i ryfela ywy llwybr

i ogoniant, a'r tfordd i er.wogrwydd ac i allu. Pa fotld y gallwn

ddysgwyl iddynt ymattai, pan y caffant gj'fleusdra, rhag cym-

njeryd einhanifeiliaid? Ymddygwn yn ddoeth, a gofahrn ara

ein hanifeiliaid a'n heiddo, ac na theratiwn hwynt i'w cymnier-

yd, drvvy roddi iddynt gystal cyfleusterau, drwy beidio eu

gwarchau na'u bugeilio. Canys yr ydyai fel pe yn taftu temt-

asiwnau anorchfygol ar eu ffordd.

Ar y 9ted o llydref, llosgodd yr Indiaid ciiwech o dai ar yr

Aber Uchel; ar y 23ain cyrhaeddodd y newydd o eu bod wedi

llosgi melin lifio gerilaw i Manti ; ac ar y 6fed o Ionawr llosg-

wyd i'r llawr y lie a elwid seiydliad Allred, yr hwn a adewsid

yn annhrigiannol.

Lladratawyd tua 80 o anifeiliaid o'r Spanish Fork ar y 26ain

a Chwefror, ac o sefydliadau Springville.

Dyma y difrodiadau diweddaraf a glywsom am danynt. A
dywedwn yn awr, mai esgeulusdod, anufydddod i orehymyn-

ion, diofalwch, neu ddifaterwch i'r cyngliorion a roddwyd o

bryd bwy gilydd, a achosodd bob difrodaeth Indiaidd yn ddi-

eithriad. Frodyr, pa bryd y byddwch ddoeth, ac y rhodiwch

lwybrau doethineb? A raidyn gyntat'eich dinystrio yn debyg

i'r Nephiaid, neu ynte, a wrandewch ar gynghor mewn pryd i

achub eich hunain a'ch teuiuoedd,eich minteoedd a'ch diadellau

rhag dinystr?

O herwydd derbyn yr hysbysiad fod yr Indiad, Walker, yn

teimlo yn bleidgar ac yn dymuno heddyohu a ni, aeth yr Uch
Gadben Beuell, Dirprwywr Tiriogaethol dros yr Indiaid, a'r

Cyfieithwr Huntington, tua Fillmore, y fan a nodwyd ganddo

ef a'i dylwyth i'w cyfarfod, ac a wnaethant gyfammod o hedd
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& hwynt. Eithr na sied hyny neb i gysgu raevvn gau ddiogel-

wch, o'r hwn eu defFroir gan ryfel-ysgrech yr anwariaid.

Deallasom hefyd ddarfod i ryw Indiaid cyfeillgar o Pet-teet-

r.ete, lwyddo i adferyd yn ol 25 o beuau o'r anifeiliaid a ladrat-

esid o'r Spanish Fork ar yr 28ain o Chwefror; lladdesid y
Jleill.

Dyledus y\v dvveyd y cyflawnwyd llawer, mewn gair, braidd

yr oil o'r ddifrodaeth liyn yn absennoldeb Walker ac Arrowpine,

heb eu cenad, ac yn ddiarwybod iddynt. Hysbys fod ei deim-

ladau efyn rhyfelgar, eithr yr oedd llawer o'i wyr yn fwy felly,

ac anmhosibl oedd iddo eu rhwystro jm hwy.

Nid Walker na'i wyr a laddasant y Cadfridog Gunnison a'i

osgordd, eithr tylwyth arall o'r Utahs, a elwir y Pahvantes, a'r

rhai nid oedd ganddynt gyfrinach y pryd hwnw, ac nid oeddynt

wedi bod yn gyfeillgar a hwynt cyn hyny, er eu bod ar yr uu

amser ag y dygwyddodd y galanastra alaethus hwuw, yn ym-
gasglu ynghyd yn barotoadol i ymosodiad arsefydliadPillmore,

mewn dialedd arnynt hwy, o herwydd i orymdaith o ymfud-

wyr a aethant drwy eu gwlad ychydig ddyddiau cyn hyny

ar eu ffordd tua Chalifornia, ladd un o'u gwyr hwynt.

Bu yr Henuriad George A. Smith yn bur ymrous yn ystod y
ddifrodaeth Indiaidd ddiweddar ; ac i'w ddylanwad a'i ymdrech-

iadau diflino ef y cyfrifir y cyflawniad amserol a grymus o'r

mesurau hyny a osodasant y sefydliadau mor fuan mewn diog-

elwch, mewn cyffelybiaeth. Yn awr, gobeithiwn yn ddiffuant,

ac ymddiriedwn yr ennillant drwy wersi y tymhor mynedol, ac

nad ymadawant etto, oddiwrth y cyfarwyddiadau ag y dysg-

odd eu profiadau iddynt mor eglur, eu bod yn gyflawn o

ddoethineb, a'u bod er eu hamddilfyniad a'u diogelwch.

Cawsom gnydau da o yd ac o lysiau yn gyffredinol, ac fe'u

diogelwyd yn weddol ; a'r dybiaeth y w, er lliosoced yw yr

ymfudiad yma, y bydd genym, gyda chynnildeb, ddigonedd i

barhau i'n diwallu hyd y cynhauaf dyfodol. Mae yn wirionedd

hunaneglur y dylid cynnyrchu mwy o lafur. Mae y dylitiad

cysson o bobloedd yma o bob cwr, — galwadau y llwythau Indi-

aidd am fara; a'r sicrwydd braidd, a ymddengys o ddyfodiad

miloedd i'n cyfiiniau, yn em cymliell i ddarparu gogyfer a'r

dyfodol. Ymborth i ddyn ac i anifail yw y galwad; ymborth

i filiynau dirif, y rhai a yruarllwysaht arnoni cyu hir, fel colom-
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enod i'w ffenestri; ymborth i fyd newynog, yn ysbrydol ac yn

dymhorol, ydyw y gofyniadau y gallwn ddysgwyl gorfod eu

cyflawni.

Yna ymbarotown, llanwch eich meddyliau a gwybodaeth ac a

doetbineb, a'ch ysguboriau ag yd : rnagwch a gwarchaewch

eich anifeiliaid ; cynnyrchwch eich gwlan a'ch llin eich hunain;,

gwnewch eich lledr; gwnewch eich dillad eich hunain, eich

sebon, eich canwyllau, olew, siwgr, triegl, glue, cribau, gwrych-

ryglau, gwydr, haiarn, ynghyd a phob peth arall o fewn em
cyrhaedd, ac arbedwch eich arian. With wneuthur fel hyn y
rhwystrwch ddyhysbyddiad y mettel drudfawr o'n plith, ac

eich galluogir i wneuthur mwy er lledaeniad yr efengyl, casgl-

iad Israel, adeiladu Seion, ac i adeiladu Teml i Dduw Jacob.

Frodyr, talwch eich degwm; a thalwch hefyd cnrewri rhyw

ffordd ag y gall fod o ryw ddefnydd; ac y bydd yn gynncrth-

wyol i hwyluso yn y blaen waith y dyddiau diweddaf. "Wrth

y rhai a feddyliant gael cyfrifiad ar y llyfrau, pa un a wnant

werth hyny ai peidio; wrth y rhai a segurant eu hamser er

mwyn cael eu talu, heb unrhyw ofal dros y gwaith ; ueu yn

geintachaidd a gylafara a'i enaid cybyddlyd ei liun, ai gweli

iddo dalu rhywfaint ai nad e,—wrth yr oil o'r cyfryw, dywed-

wn eich bod yn camsynied os dysgwyliwch y bydd y fath off-

rymau yn gymmeradwy yn qgolwg Duw ; cystal, ic, llawer

gwell fyddai i chwi gadw ymaith, nag amlygu y fath ysbryd

hanner calonog a hunanol. Mae yn rhy debyg i arf'eriadau

rhagrithiol yr oes, i gael llawer o gyfrifiad am wneyd dim.

Frodyr, ein cynghor i chwi ydyw, talwch eich degwm, talwch

eich dyledion i'r Gymdeithas Ymfudol Barhaus, a gwnewch

eich cyssegriadau mewn ysbryd liaelionus ac a chalon ewyll-

ysgar.

Esgobion, y mae genym air o gynghor i chwithau. Chwj'-

chwi ydych dadau y tlodion, a goruchwylwyr ydych yn Israel,

Khoddwch eich cymhorth egn'iol i gasglu degwm a chyssegriad-

au y Saint; a gwelwch fod gofal dros yr oil, a'i fod yn cael ei

ddiogel gyflwyno i ystordai yr Arglwydd, ac na fyddo yn cael

ei gamddefnyddio yn groes i'r dybenion cyfreithlawn o bono,

Gosod teulu neu berson mewn sefyllfa ag y gallant ofalu dros-

tynt eu hunain a arddengys wir gariad. Ki raid fod neb yn y
wlad hon, a fedd gynnefinol iechyd a north, heb allu ennill cyn-r
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iialiaeth iddo ei bun a'i deulu. Eithr dygwyd i fyny lawer o'a

brodyr yn yr ymarforiad a rjriyw gelfyddyd neillduol yn yr hen

-tvlad, ac tii feddant y gallu na'r cywreinrwydd i droi eu Haw at

tmrhyw beth, yr hyn a ffurfia nodwedd gref yn nghymmeriad

yr Americaniaid. ganlyniad, dyledus ydym o'uhyfforddi yn

y moild goreu i iyw. Yn gyfFredinol y maent yn ddinasyddion

da, »dueddiadau gweithgarj a chydag ychydig gyfarvvyddiadau

deuant yn fuan yn alluog i gynnal eu hunain. Erfymwn ar

yr Esgobion roddi iddynt y gwaith a allant ei wneuthur, a bod

3m amyneddgar yn eu haddysgu. ac felly deallir cyn hir na

pharhant i fod yn faich ar y Trysorfau cyffredinol. Mynych y
tiriant yma heb na bwyd na moddion o un math, ac anghen-

rheidiol iddynt gael cynnaliaeth am ysbaid; eithr os ymddygir

yn unol a'r eyfarwyddiadau blaenorol, buan y gallant, nid yn

unig gynnal eu hunain, ond hefyd dalu yn ol yr hyn gyn-

northwy a gawsent.

Na ddyoddefed y tlodion gonest anghen, eithr cyfraner iddynt

meivn doethineb. Felly yr ad-dala yr Arglwydd i chwithau,

ac nid esgyn gwaedd y tlawd i glustiau yr Arglwydd Dduw yn
dystiolaeth i'n lierbyn.

Mae araryw filoedd o ddolars yn ddyledus yn awr i'r Gym-
deithas Ymfudol Barhaus, oddiwrth y rhai a dderbyniasant

gynnorthwy gan y Gymdeithas i Ymfudo i'r wlad hon. Pan
yr Ystyriotn y daioni mawr a wneir yn fiynyddol drwy offeryn-

oliaeth y Drysorfa hon, teimlwn y fod yn ddyledus ar yr holl

Saint gynnorthwyo. a chyfranu o'u heiddo er cyflawni ymfudiad

y Saint tlodion yma o blith y gwahanol genedloedd, lie y mae
teyrnasiad gwaedlyd gormes, lie y mae newyn yn bygythio, a

thywyllwch dudew a drygioni yn llanw meddyliau y bobloedd,

gan eu cadwyno mewii rheffN'nau rhagfarn ac anwybodaeth.

Pan yr arllwysa Duw yr holl ddaear ei farnedigaethau ar y
byd drygionus, yn gyflawnol o Ei air a lefarodd drwy eneuau

ei Brophwydi yn yr oes bresennol, ac yn yr oesau mynedol,

drwy heintiau, newynau, tymhestloedd, a'r flam angerddol,

dynion a chenedloedd, 3
rn feddw gan eu cynddaredd eu hunaiD,

ydynt fel pe ar frys i brysuro tuag at eu diweddiad. Yn an-

•ochelgar dyfethant eu gilydd yn eu digofaint, . ar yr afonydd,

y cledrffyrdd, ar y llynoedd Uydain, ac ar y moroedd mawrion,

ymruthrant i'w dystryw eu hunain. Cenedl a gyfyd yn erbyn
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cenedl; anghydfod cartrefol a genedla gynen, a'r rhyfel ger»

winol ynghyd a'i ganlyniadau echryslon, a ddyry ei gynnor-

thwy andwyol i ddiboblogi y ddaear.

Eel hyn, yn mhlith pechadurusrwydd a rhyfel, heintiau a

newyn, terfysgoedd cenedloedd, yn y ddaear ynghyd ag yn

yr elfenau oddiamgylch y ddaear, cyfarchir efengyl yr iachaw-

dwria^th, gan bob meddwl gonest a deallus, fel testun o lawen-

ydd, ac nid eynt ei derbynir nag y crea ddymuniad taer am
Avaredigaeth allan o Babilon, fel yr elont trwy y diheur-brawf.

ac y diangant gyda yr holl Saint yn Seion, rhag y ffiangell a'r

ddarfodedigaeth a benodwyd gan Dduw i wneutlmr y ddaear yn

wag, He y gorphwysant hyd onid elo Ei ddigofaint tanllyd

heibio.

Yna prysurwch, clnvychwi Henuriaid, i gyflawni y gwaith

o'ch blaen ; ac ymbarotoed y Saint a'u boll nerth, gogyfer a dy-

fodiad dydd mawr Ei nerth a difrodaeth, yr hwn yn ddiau a

ddaw ar yr holl ddaear, canys yn y dydd yr ymddengys Mab

y Dyn, yr Hen-ddihenydd hefyd a eistedd mewn barn, a

gofynir i bob an roddi cyfrif gwirioneddol a ffyddlon o'i or-

uchwyliaeth.

Ymostyngwch, O chwychAvi Saintly Goruchaf! canys y
mae y dydd ynagosau! Darfydded eich ymbleidiau, angliyd-

fod, cenfigen, a'ch drygioni o'ch plith; a tbrigwcli ynghyd

mewn undeb a hedd. Ymroddwch eich calonau i Dduw, a'ch

nerth, eich meddwl, a'ch holl alluoedd er cyflawni ei fwriadau

yn y dyddiau diweddaf. Na adewch i unpeth eich gwyro

oddiar lwybr eich dyledswydd. Ymddeffrowchiiawn ystyriaeth

o bwj-sigrwydd eich galwedigaeth, a'r gwaith sydd i chwi iV
gyflawni. Ysgydwch o'r syrthni sydd yn eich amgylehynu fel

cochl; ac ymddysglaeried eich gweithredocdd a'ch ffydd fel

dysglaerdeb gogoniant haul canol ddydd i bawb oddiamgylch i

chwi. Bydded gwaith yr Arglwydd beunydd yn eich

meddyliau, ynghyd ag iachawdwriatth Israel, gwaredigaeth

y tlawd o grafangau y gorthrymwr, ac odditan wialen y

gormeswr.

Ac wrth y tlawd dywedwn, byddwch ymrous a ffyddlon ; ac

mor gynted ag y caffbch fodclion hebgorol yn eich dwylaw,

talwch yn ol yr hyn a'ch cynnorthwyodd iddyfod i'r wlad lion
;

cofiwch am. y rhai sydd dan y cyffelyb amgylchiadau ag o«ld-
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€ch ehwithau, ac a ddysgwyliant yn hiraethog am gymhorth o'r

sn fan ag y cawsoch chwithau.

Ein dyben yn casglu y Saint i'r dyffrynoedd heddychol hyn

ydyvv fel y mwynhaom freintian ac iawnderau y Ereintlen, a

emeddwyd i ni mewn manau ereill ; fel y caffom y fraint o

addoli Duw yn ol cymhelliadau ein cydwybodau ein hunain.

Ymgasglwn fel y mwynhaom, nid yn unig iawnderau dinasydd-

ion, eithr fel y gallom fyw yn heddychol a mwynhan y sirioldeb

a'r parch a wrthodir i ni yn un man arall. Ymgasglwch fel

yr ufyddhaom i ordinhadau ac y cadwom orehymynion Duw,

ac yr ymgorffolwn ein holl alluoedd i gario yn mlaen mawr ein

Duw yn y ddaear, sefydlu Ei deyrnns, adeiladu temlau, ac i

barotoi ffordd dyfodiad Mab y Dyn. A phan yr ymgasgla y
rhai a broffesant fod yn Saint, yma gyda ni, dysgwyliwn yn

rhesymoi y dylanwadir arnynt gan y cyffelyb ddybenion.

Nid ymgasglwn yma i'r dyben o ymwasgaru oddiamgylch, a

myned i'r mwn-gloddiau, nac i un man arall, eithr er adei)adu

teyrnas Dduw. Ac er na ddymunem niwed i'r rhai a ymgasgl-

ant o dan ddybenion gwahanol, etto, nid allwn eu hystyried yn

deilwng o aelodaeth. Nid oes i ra gyfeillach a neb a gofleid-

iant y gv^aith hwn oddiar unrhyw ddybenion, ond o gariad at

y gwirionedd, ac at dystiolaeth yr lesu; y rhai nid ydynt yn

fbddlon i ddyoddef pob peth, i adael pob peth, ac i aberthu pob

peth er mwyn efengyl Crist.

Dyledswydd y cyfoethogion yw cynnorthwyo y tlodlon ang-

henog drwy weinyddu iV hanghenrheidiau, ac i gyfranu o'u

heiddo er casglu Israel, lledaeniad yr efengyl, ac er adeiladu y
Deyrnas.

Ar y Haw arall dylai y tlodion fawrygu y bendithion a gyf-

lwynir iddynt, a bod yn awyddus i ad-dalu cymmwynasgarwch,

drwy weithio yn ffyddlon mor gyflym ag y gallant. Mae yn

ofidus fod gormod o'r rhai a gynnorthwywyd gan gyfoethogion,

mor gynted ag y sefydlant yn y wlad, a bod llawnder a hedd-

wch yn gwenu arnynt, yn anghoflo y Haw a ddygodd iddynt

lachawdwriaeth a gwaredigaeth. Un o'r prif achosion o hyny
yw anewyllysgarwch y cyfoethogion i gyfranu o'u meddiannau.

Mae angharedigrwydd yn drosedd a wreiddia yn ddwfn yn
nghalonau y rhai a'i hymarferant. Bod dyn yn troi a'ch

aiwygo, ar ol i chwi wnetithur iddo garedigrwydd, a duedda i gam
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fynu yraysgaroedd tosturi, ac i rwystro ereill rhag gwneyd y
earedigrwydd a'r haelfrydedigrwydd a fuasai pe amgen, yn-

bleser ac yn llawenydd ganddynt eu gwneuthur.

Am hyny, rhybuddiwn y Saint tlodion a gynnorthwywyd i

ddyfod i'r wlad hon o'r heu wlad, na phallont i ad-dalu, a

chofio earedigrwydd y rhai a'u cj'nnorthwyasant, fel na ym-

ddifader ereill a chwennychant waredigaeth, o'r bendithion a

fwynhewch, drwy eich hunanoldeb a choffawdwriaetb o ang-

haredigrwydd.

Mae yr Henuriaid yn Yhysoedd Sandwich yn chwilio allan

ymgasgl-fan- i Saint Ynysoedd y Mor Tawel, i'r He y gallant

ymgasglu. anx yr amser presennol er eu diogelwch rhag y dy-

lanwadau niweidiol a effeithir arnynt i raddau, drwy ymgyfeill-

achu a'r bobl svynion, yr hyn yw rhag-arweinydd gwareiddiwch

i arwain brodorion ein gwlad, a'r llwythau Indiaidd yn gyffred-

inol i'r anlladrwydd gwarthus a'r meddwdod sydd yn raddol yn

eu dirywio* ac- yn y diwedd a derfyna yn angeuol, yn hollol

ddifodiad y llwythau brodorol. I'r dyben o attal, hyd y gellir,

y fath ganlyniadau dinystrial, y&tyrir mai doeth a fyddai eu

casglu ar ryw ynys He y gellir eu dysgu yn c-gwyddorion

diweirdeb, ac mewn arferiadau moesol, a pharotoi eu meddyliau:

i dderbyn goleuni a gvvybodaeth ddeilliedig oddiwrth Dduw,

eu dyrchafiad a'u gogoneddiad. Gellir dwyn rhai i San Ber-

nardino, y rhai wedi iddynt ddysgu celfyddydau a gwareidd-

iwch, a allant fod o fawr les i gario gwirionedd, iachawdwriaeth

a'i bendithion cysylltiadol, i'w gwahanol lwythau. Os cyd-

wedda yr hinsawddau hiechyd, gellir cynnyddu eu hymfudiad,

a bod eu sefydliadau ar yr ynys ond arosfan orphwysol, gyffel-

ybi fanau ereill a fwriadwn. sefydlu mewn gwahanol fanau ar y
cyfandir.

Cynghorwn Saint Ewrop i ymgasglu i'r Unol Daleithiau yn

ol cyfarwyddyd y Llywyddiaeth Brydeihig, i'r manau hyny a

benodir i ymgasglu iddynt, a He y gallant aros hyd oni agoro y
ffordd iddynt ddyfod i Ddyffrynoedd y Mynyddoedd.

Dysgwylir y gwneir clerlrffordd yn mhen ychydig fiynyddau,

o Missouri i'r wlad hon
;
pryd hyny bydd yn fanteisiol iawn i'r

Saint a ddeuant o'r hen wlad, eu bod wedi croesi y mor, ac

ymsefydlu yn y manau a nodir, lie y bydd yn hawdd cae

gwaith a chyflogau da,^ ac wedi. y cwhlheir y gledrffordd, gal.



UDGORN SEION. 4'iS'

y Saint ymgasglu ar lawer Uai o gost ae anhawsderau. Hy-

fforddia gyfleusdra uniongyrchol i Sloedd o'r Saint ymfudo o'r

hen wlad, ac i ymgasglu i'r lie y gallant gael dysgeidiaeth a

uiwynhau 3* fraint Gymdeithas a'u gilydd.

Cynghorir y Saint sydd yn Awstralia, India, ac yn yr holl

wledydd cyfunol i'r MorTawel, i ymfudo i Galifornia, a chyfar-

wyddir hwy gan y Llywyddiaeth Eglwysig yn y wlad hono yn
eu hymsymmudiadau dilynol.

Dymunwn hefyd ar y Saint a ddeuant o'r Unol Daleithiau.

ac o Ewrop i Ddyffrynoedd y Mynyddoedd, ddwyn pob am-

rywiaeth o hadau gyda hwynt, yn enwedig afaUu, eirynen,

breyllen, gellyg, eiryn, ceirios, rhyfion, quince, eiryn mai,.

mefus, ynghyd a phob amrywiaeth o hadau blodeu; hefyd had-

au teasle a gwreiddrudd, indigo, a hadau ereill y defnyddir en

coed i liwio, cyn belled y tyfant yn yr hinsawdd hon ; hefyd

amryw fathau wair, clover, a hadau cottwm o'n sefydliadan

deheuol.

(I'w barhavs.')

UDGORN SEION,
N kV

&txcxi p gatnt.

DYDD SADWRN, GOEPHENAF 15, 1854.

Epistol Cyffredinol y Brif Lywvddiaeth—Yw prif

gynnwysiad ein presennol rifyn, yr hyn a'i gwna hyny gwell

na dim a aliwn ni ddweyd, i ehwaeth ein holl ddarllenwyr a

archwaethant ddirgeledigaethau gwlad eu serch—" dinas eu

eyfarfod," lie y dysgwyliant fythol gyd fyw mown gorlawnder

a tliragy vryddol hedd. Mor hunaneglur yr ymddengys i bob

meddwl treiddgar, yr angiienrheidrwydd hollol gydgordiad

nieddyliau, bwriadau, a holl ddirgelion calonau preswylwyr

dedwyddol y nefol fro, er i bob un gyd-gyfranogi o'i danteith-

ion dinam, heb unrhyw eiddigedd, na gormes, na chas! Mor
amlwg a, hyny yr ymddengys dyledswydd y " plant sydd etto

dan eu lioed yn dysgwyl am eu 'stud," i ymgorffoli eu trysoraui
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yn awr, fr deyrnas He y dysgwyliant fwynhau eu hystadau

perffaith, ac felly i greu yr undeb calon sydd mor ddewisol,

drwy ymgorffbliad o'u hunain a'r oil a feddant, er adeiladu

teyrnas eu Tad. Tebyg i fympwyau y penboethiaid a ddysgwyl-

iant foci marwolaeth yn puro ac yn addasu yr ysbryd ar eiliad i

fyned i bresennoldeb tanbeidiol y Tad tragywyddol, yw yr hyder

a fabwysiada rhai, o hyd y nod, efallai yn Saint, o gyrhaedd

yr hollol undeb sydd angbenrheidiol er bod yn un, fel y maa y
Tad yn y Mab a'r Mab yn y Tad, pan gyrhaeddir y " trigfanau

tragywyddol," heb id.lynt allu yn gyntaf feddu yr undeb

gofynol o barthed i'r pethau sydd yn eu dwylaw yn awr. Y
neb a ystyria y gall foddloni i'r undeb trwyadl hwnw y pryd

hyny, yn mhobpeth a ofyna ein Tad genym, ac ni allant gyd-syn-

ied ynghylch y pethau llai pwysig presennol a welant, a siomir

;

canys ni fyddant foddlonach i'r gyfundeb nefol, yn cynnwys yr

oil o bob peth, nag ydynt i'r gyfundeb ddaearol a gynmvysa

yr ychydig bethau darfodedig y gwnaetheu Tadhwy yn oruch-

wylwyr arnynt.

CyfFelyb i gyfaill a guddiai ei god o tan garreg, rhag ein

hofn, cyn meiddio dyfod i'n ty, yw y dyn a anturia ei hunan yn

nheyrnas Dduw, eithr a ystyria ei drysor yn ddiogelach yn y

byd anonest presennol; a chan fod y galon lie cuddiwyd y

trysor, ni all fod y cyfryw ddyn end rliagrithio ei fod ef yn

Nheyrnas Dduw tray mae ei galon allau o honi; a pha leshad

ddysgwylia y fath un gael yn y byd bwn na'r hwn a ddaw? Ni

-welir neb yn mhlith y teulu ncfol, ond yr hwn a offrymodd ei

hunan yn drwyadl, gorff ac ysbryd, a'r oil a feddai i Dduw, ac

ymddiried y ddau i ofal Kglwys DdUw; a gomedd yr olaf yw
ystyried yr olaf yn werth rawy na'r ddau flaenaf

;
yr hyn a

brofai mai yn yr eiddo y mae y galon, er fod y broffes i'r

gwrthwyneb. Eithr profodd yr Arglwydd yn ei ymddygiad at

Ananias a Saphira na watworir mo hono gan y rhai a dderbyn-

iasant oleuni nefol i'r graddau hyny.

I'r rhai y dichon eu chwydd-ddryehau arddangos iddynt yr

aberth yn orraod i'w wneyd, rhoddwn gynghor ysgrythyrol, sy

yn taro i'r amgylchiad, er ei fod yn Saesneg, sef " Fret not thy

gizard" a chewch oleuni yn yr ysgrthyrau ol a blaen i hyny.

Hid gorfodiaeth, ond ewyllys rydd yw y gyfraith hon etto

>yhver; mae ystyr y gair cyssegriad a'r gair gorfodiaeth yn hollol
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;groes Vvr gilydd,— dewiser a fyner, ynte, eithr na wrthwyneber

yr egwyddor i ereill, onite bydd liyny yn wrthryfel annyoddefol

yn Eglwys Dduw. " Caffed amynedd ei pherfJTaith waith," medd-

wn ninnau, fel y dywedai hen frawd o'n blaen; canys, y mae y
nefoedd yn ltawn o ddirgeledigaethau etto, a dihidlant i waered o

un i un, i blant 3)uw, nes eu dysgir yn holl drefniadau y teulu

nefol. A'u gwrthodant a fforffctiant aelodiaeth yn y teulu hwnw.

Cofiwn hyn—cofiwn fod yr oil sydd yn werth ei gael, yn ym-

ddibynu axfyw ar bob gair A ddaw allan o enau yr Arglwydd,

acnidaryrhyn a ddaeth yn uuig! Y doetb a'i gwel ac. a'i

gwna, tra, y cybydd, fel Judas, a gar y god yn fwy na gair, ac

na bywyd ei Arglwydd. Bywyd tragyivyddol fyddo nod Ei Saint

ar gost pob petb.

Ceir y gweddill o'r Epistol yn ein nesaf.

Gellir cael y tablau i gasglu yn y dosparthiadau yr wythnos

nesaf, anfoned pob dosparthwr am yr hyn a ddymuna. Cym-
helhvn y eynllun hwn ar bob dosparth yn mhob man.

YE UNFED EPISTOL CYFFREDINOL AR DDEG.

[Pailiart o dud. 413.]

Hyfforddwn yr Henuriaid a anfonwyd allan o Seion at

wahanol genedloedd y byd. i roddi ein cynghorion niewn gwoith-

rediad, dan arolygiaeth Llywyddiaeth eu gwahanol feusydd

llafur ; ac annogwn yr holl llenuriaid i fod yn ffyddlon yn eu

galwedigaeth, ac i gadw eu hunain yn bur ac yn santaidd i'r

Arglwydd eu Duw. Os palla icchyd rhai o honynt, niaent at

eu rhyddid iddychwelyd atfref heb aros am ahvad. Braint a

dyledswydd yr llenuriaid, tra ar led y byd, yw ymgynghori

yn fynyeh yn eu hamrywiol feusydd llafur. ac ymdreclm

gwybod meddwl yr Arglwydd, drwy ympryd a gweddi per

bron Duw, pendeffynu ynghylch y Cyrilluniau, a cbfynawni y
dyledswyddau perthynol i lesiant achos }' gwii ionedd, megys

yr amlygir iddynt, fel na fyddo i farweiddra ac arosiad

rwystro y gwaitli, wrth ymofyn cynglior genym ni, y rhai

ydym mor bell oddiwrthynt.

Mewn materion o ddyddordeb, a ystyrir o bwysigrwyddneill-

duol, os na fydd i'r arflser a gymmerir i gael atebiad, wrth-

iveithio yn ormodol yn erbyn llwyddiant y gwaith, dymuneni
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iddynt ymgynghoii a ni. Rhaid fod yu eglur i bawb, yr

anghenrheidrwydd o ofalu am drefnusrwydd yn gyferbyniol

i gynnydd y gwaith. Gan liyny, cynghorwn ein holl oruchwyl-

wyr i fod yn brydlon a manwl yn eu Cyfrifon a'u Cyfraniadau

i ni; ac hefyd i"n cadw yn hysbys o'r matterion pwysig a

berthyn i'r actios yn y gwledydd y llafuriant ynddynt. Cyf-

lwynasom, a bwriadwn gyflwynoyr hyfforddiadau hyny drwy y
Wasg, o bryd i bryd, er cyfarwyddyd i'r Henuriaid a'r Goruch-

wylwyr, ar yr hyn hethau a ystyrir yn anghenrheidiol, a'rhyn

ni allwn roi mewn Epistol Cyffrodinoi. Drwy ein profiad ein

hunain, deallwn y teimla yr Henuriaid eu bunain, os byddant

tFyddlon, yn hollol ymorphwysedig ar yr Arglwydd, nid am ras

yn unig, eitlir am foddion eu cynnaliaeth befyd.

Mewn undeb y mae grym ; eithr pa fodd y teimla dynion

eu bod mewn undeb tra y mae eu meddiannau yn amrywiol?

Pa fodd yr ymgyssylltant yn un mewn matterion ysbrydol, ac

y gwelant lygad yn llygad, yr hyn ni allant eu ddeall ond

mewn rhan, hyd oni ddeuant yn un mewn pethau tymhorol, yr

hyn a ddeallant? Dadguddiwyd i Joseph Smith, yn nyddiau

boreuol yr Eglwys. y dylai yr holl Saint gyssegru eu heiddo i'r

Eglwys, a derbyn eu Iietifeddiaethau trwy law yr Esgob Pat-

ridge, yr hwn oedd y pryd hwnw yn gweinyddu yn y swydd

hano,

Yn rohen blynyddoedd wedi hyny, yr Arglwydd yn gweled

fod y bobl wedi halogi eu Iietifeddiaethau, ae na chyd-ymffurf-

ient a'i orchymyn blaenorol.a gyfarwyddodd mewn Dadguddiad

arali i'r bra.wd Joseph, y dylai y bobl gyssegru eu holl eiddo

gweddiiliol
;
yr hyn, mae yn debygol. na ddeallwyd yn drwy-

adl ac ni wnaeii. Ar ol hyn rhoddwyd Cyfraith y Degwm, yr

hyn a ofynai i bawb gyflwyno y ddegfed o'u meddiannau i'r

Eghvys, ac o hyny allan eti bod i dalu y degfed o'u cynnydd yn

dynyddol; dyben yr hyn oedd i'r tlodlion, ac er lledaenu yr

efengyl yn mhlith ccnedloedd y ddaear, cynnal y weinidogaeth,

ac adeiiadu Temlau i'r Goruchaf.

Dyna eglurhad byr o berthynas i feddiannau y rhai a ddeuant

yn aelodau o Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf.

Yr oedd Rawer o rwystrau ar ffordd cario y gofyniadau hyn i

weithrediad: yr oedd yr Eglwys yn ei babandod, a rhaid oedd

iddi gyfarfod anwybodaeth, rhagt'arn, a gwrthwynebrwydd byd
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ftywyll a drygionus. Nid oedd y brodyr eu hunain yn alluog i

ddryllio eu traddodiadau: arnryw brydiau, bu agos i wrthgiliad,

ac erlidigaetb a goddiweddyd pobl Dduw, ac achosi iddynt gael

eu gyru o fan i fan, nes iddynt o'r diwedd gael gorphwysfa j
Tn

mhlith dyffrynoedd y mynyddoedd ])yn.

Yn ystod y Gymmanfa, rhoddwyd dysgeidiaeth ar y pwnc
hwn, a'r athrawiaeth o undeb mewn pethau y gsllai pawb eu

deall, a chydgorffoli ein hamcanion mewn pethau y gallem

weled llygad yn llygad o barthed iddynt, a ystyrid y cam

cyntaf er dwyn yr undeb sydd mor ddymunol iV gael; yr hyn

a roddai i ni allu i ddarostwng drygioni, ac i yru pob drrrg a

dylanwad niweidiol o'n plith. Ymddaugosodd yr egwyddor

hon mor eglur i ddealltwriaeth y brodyr yn ei phlaender, ar-

dderchogrwydd a'i symylrwydd. Dangosai y AW awydd mawr
i gydymffurfio a phob gorchymyn a gofyniad aroddwyd; ac

ymddangosent fel pe yn teimlo nad oes yn arosol unrhyw

rwystr digonol i gydymff'urfiad cyflawn a diymvrad a chyfraith

y cyssegriad, megys ei rhoddwyd gyntaf i'r brawd Joseph.

Mae y diweddglo hyd yma yn profi eu diffuantrwydd yn j
peth hwn; canys heidiant yn gannoedd ac yn filoedd i roddi eu

henwau, gan gyssegru a chyflwyno pob peth a feddant i'r Eg-

lwys, gan dderbyn eu hetifeddiaethau, a chymmaint o'u medd-

iannau ag sydd anghenrheidiol iddynt, o ddwylaw yr Esgob.

Chwefror I4eg, bu farw yFam Smith, gwraig yr hen Batri-

arch John Smith, ac aeth i'w gorphwysfa yn mhlith y Saint

ffyddlon. Hyhi yw mam y brawd George A. Smith, ac yr oedd

3'n un o'r rhai cyntaf i dderbyn cyflawnder yr efengyl dra-

gywyddol.

(I'w barhau.)

LLYTHYR Y LLYWYDD JEREMY.

Llanelli, Mawrth 22, 1854.

Anwvl Lywydd Jones,—Bum yn ymweled a'r Saint yn

N«haerfyrddin ac yn St. Clears, teimlant yno hefyd yn dda, a

mynych yr holant pa bryd y daw y Captain ffordd byn, ac felly

yn nahob man ; mae argoelion daionus am lwyddiant braidd yn

mhnb lie yr af, a da iawn genyf ddeall eich bod yn llwyddo ffordd
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yn a, a bod amryw ag oedd wedi gwrthgiiio yn dyfod yn ol i'r

gorlan etto.

D^rbyniais lythyr caredig iawn oddiwrth y brawd Robert

Parry, yn fy hysbysu am yr argoelion daionus sydd am lwydd-

iant ffordd yna, a niawr fel y noae yn eicli canmol chwi a minnau
yn ei lythyr, dyddiedig Mawrth 17, 1854, yr hwn a ysgrifenodd

o Ferthyr. Yn Saesnig y raae wedi ei ysgrifenu fwyaf, cyfieithaf

a ganlyn :
—

" Anwyl Frawd Jeremy,—Aethym nddiyina dydd Sadwrn

diweddaf, a phregethais yn Nghaerdyf dnvy y dydd ar y Sul, »

phrvdnawn dydd Llun; nos Fawrth yn Nhrefforest, ac yn Llan-

illtyd prydnawn dydd Mercher, i gynnulleidfa fawr iawn, llawer

o'r cyfryw a addawsant gymmeryd eu bedyddio, a dychwela y
gwrthgilwyr braidd i gyd tuag adref, yn analluog, fel y mae yti

rhaid eu bod i gael gwell lie. * • * *

Llawer o gysur yw i mi i wybod eich bod ckwi y brawd Jer-

emy a'ch ho'll allu yn ymdrechu achub drwy yr efeugyl, ac i

ddiwygio y cyfryw ag sydd yn myned ar gyfeiliorn. O, bydded

i'r Arglwydd eich bendithio chwi a'ch llafur o gariad, i iachawd-

wriaeth llaweroedd. * * * *

" Dywedaf i chwi secret fach,—Captain Jones sydd yn ddyn

oydrywiol a fy nghalon i,—nid yn unig dyn da, ond ystyriaf ef

yn un o'r dvnion qoreu a gyfarfyddais erioed. Fe y buaswn yn

ei ystyried ef yn annheilwng o'i barchu genvf, gallaswn ddi-

weddu y Uiuellau hyn heb gyfeirio at ei enw, yn fvvy na dweyd

ei fod yn anion ei golio atoch. Oud fel ag y dywedais i chwi ei

rod yn un o'r goreuon a welais; nid'yw yn anghenrheidiol i

ddweyd fy mod yn ddidwyll yn fy ngosodiad,—gallaf dyngu a

phrofi ei fod yn gyfryw, a chyda phleser, yrmldiried, a chariad

Cristion y gallaf roddi t'y enw yu ysgrifenedig wrtb y gosodiad

hwn. * * * *

" Pryduhawn da i chwi y brawd inwyn, caredig, a thirion

Jeremy." " Robert Parry.''

Da iawn genyf i fod y brawd Parry yn eich cael y fath ddyn ;

gallaf finnau ddywedyd fel Brenines y deheu, na fynegodd y
brawd Parry yr banner etto o'ch rbinweddau a'ch daioni, a welais

innau ynoch am lawer o rlynyddau tu ymn a thu draw i'r Mor.

Terfynaf yn awr, gan ddymuno ar i'r Argl-vydd eich bendithio
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a lTawer o'i Ysbryd Glan i gydawni eich swydd bwysig, er gogon •

iant i'w euw a lies nianr i laweroedd.

Eich brawd, Sec,

Thomas Jeremy.

[Na ddigied yr awdwr o berwydd hir oediad ei lythyr, gan
iddo ryw t'odd allu ymguddio o'n gwydd hyd yn ddiweddar, f'el

y raee pob peth a'n canmola ni yn fwyat' chvranog o wneyd, nag
yw yr hyn a ddywedir yn dda am ein brodyr, ei(o, gwell hwyr
na hwyrach efallai, i ddeall rneddyliau ein gilydd aaa ein gilydd,

a gwnawii a allom i deilvngu parhad o'r gairda sydd well nag
enaint gwerthfawr, ac os methnn, erefwn ddeall hyny yn gvntaf
bn O bawb, canys hyn y\v hawl eich— Got.]

LLYTKYK SWYDD HAIAl^N.

Dinas Cedrwydd, Tachwedd 30, 1853.

Anwyl Fhawd Ephratm,—Yr ydyra fel teulu yn cymmeryd

y cyrieusdTa hwn i ddanfon atoch, gan obeithio eich bod chwi

a'ch teulu yn iach fel ag yr ydym ni oil yn bresennol, diolch i

Dduw am hyny. Derbyniasom eich llythyr y ddoe, sef y 29ain

o'r mis hwn, dyddiedig Medi 28, 1853. Yn atebiad i'ch cais yn

eich llythyr am ddyfod i ffwrdd yn y spring nesaf, dywedafnad

posibl i chwi allu dyfod. o herwydd ei bod yn thy ddiwedd-

ar yn y flwyddyn; ond yr ydym mor dyner galon nes yr ydym

yn penderfynu eich cael i ffwrdd yn spring 1855, gan hyny

parotowch eich hun erbyn y pryd hwnw.

Efallai y carech glywed ein hamgylchiadau,—y mae genym

dy braf wedi ei adeiladu yn werth tua 3 neu 4 cant o ddolars,

dwy fuwch, dwy iau o ychain, dau ful, un ceffyl, tair waggen,

tri mochyn, a 23 o erwau o dir; dyna ein cyfoeth yn breseh-

Yr ydwyf fi Job wedi priodi merch o'r enw Mary Parry

o Sir Ddiubych yn y Gogledd, ac y mae argoeiion am gynnydd-

iad yn y teulu.

Y mae y wlad hon yn iachus iawn, nid oes fawr yn glaf, na

nemawr yn marw. Y mae yma waith haiarn wedi ei ddechreu,

a thair gwythien o lo wedieu darganf&d, un yn 8 troedfedd, yr

ail yn 4 a hanner, a'r Hall yn 3 troedfedd, a phob argoeiion y
gweithiant yn llwyddiaunus. Y mae yma fynyddau o fwyrr

haiarn hefyd.
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Cotiwcli ni at Morgan a Margret a'r teulu, a charem yn fawr

i glywed oddiwrthynt, a plia fodd y maent yn teitnlo at y Saint

yn awr, a ydynt yn fFafriol ai peidio. Coiiwch ni at y Saint

yn Dowlais, a phawb o'n cydnabod. Yr oedd yn ddrwg genym

glywed fod ein ewythr Richard wedi ei gladdu. Carem glywed

ychydig oddiwrth «in perthynasau. Y mae Phebe Bowen

merch Dafydd Evans gynt o Pont y Yates yn byw yma, ac yn

anfon ei chofio atoch chwi a'r wraig. Carem glywed pa fodd y
mae llwyddiant y Saint yn Dowlais a'r gymmydogaeth yna.

Yr ydym ni ein tri yn annerch y Brawd Capt. D. Jones yn

barchus.

Cymmaint a hyna yn bresennol oddiwrth eich hanwyl

frodyr,

w Job, Thomas, a Benjamin Rowlands.

AMRYWIAETHAU, &c.

Y Rhyfelawg fyd sydd yn ymeangu yn barhaus; fel gor-

lifiad eirias mynycld tanllyd, mae hylif rhyfel yn tagu y naill

grater er rhwygo arall geg anferth i ddihysbyddu drwyddi gyn-

nwysiad ei wenwynol grombil,—ffynnonell '• afon angan" ydyw
hon. Mae chwyldroad enbyd a bygythiol wedi cyffroi Ysbaen

—tymestl mewn dysgl! Dywedir fod Ymerawdwr China wedi

cynnyg rhanu ei deyrnas a Blaenor y gwrthryfelwyr,—fod y
Rwsiaid yn encilio o warchaed Silistria, a 12,000 wedi colli.

Derbyniadau am Ltfrau o Meh. 30 HYD Goeph. 13.—

Cangenau Dicyr. Morganwy—Eglwys-newydd, 9s 6c ; Pontfaen,

2s 2b; Dinas, 10s 5c; Llanilltyd, 7s 9£c; Llanfabon,3s 6c; Pont-

ypridd. 2s 6c; Aberdare, 6s"; Cap Coch, 3s 9c; Hirwain. 16s;

Rhymni, £1 10s Ic; Georgetown, 9s 2c; Cefn, 5s lie, Ynys-
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Ehif. 27.] GORPHENAF 22, 1854. [Ctf. VII.

UNFED EPISTOL CYFEREDINOL AR DDEG PRIF
LYWYDDIAETH EGLWYS IESU GRIST, SAINT

Y DYDDIAU DIWEDDAF,

At y Saint yn Nyffrynoedd y Mynyddcedd, ac at y rhai sydd ar

wasgar drwy y ddaear.

[Parhad o dud. 417.]

Ein hanwyl frawd Willard a aeth tu draw i'r lien; i ni y mae
wedi myned; i Joseph a Hyrum y mae wedi dyfod. Am ysbaid

byr mae'n wir, y gorphwys ei gorffyn y bedd, er ei adnewyddu,

ei fywhau, a'i ddarparu i yrfa anfarwol, tuhwnt i ddylanwad

pechod, Satan, afiechyd. a marwolaeth. Yn nghyhydedd ei

fywyd a'i ddefnyddioldeb y mae wediei gymmeryd, yn yraddan-

gosiadol, ddim ond i'w waredu rhag trafferth, gofal, ac ysgat-

fydd rhag trallod ac erlidigaeth etto a ddaw, o'r hyn yr oedd

wedigoddef ei gyflawn ran. Ni fydd ein gwasgariad ond byr,

pe jr estynicl ein heinioes cyhyd ag einioes y cyffredin o

blant dynion. Cymmerwyd ef yn bur glaf ar yr 22ain e

Jonawr, a pharhaodd trwy ddyoddefaint llymdost hyd yr 11 eg

o Fa<vrth, am banner awr wedi naw yn y boreu, pan y syrth-

iodd i gysgu yn muddugoliaethau yr efengyl; yn yr efengyl a'r

ffydd bono a'i cynnaliodd cyhyd, a roddodd iddo nerth a gallu

yn ei gyfyngderau mwyaf, ac a weinyddodd iddo gysur yn yr

helbul a'r cystudd llymaf. Nid ymcbwyddai ei fynwes ond

am ledaeniad yr efengyl, ac iachawdwriaeth ei rywiogaeth ; «^l

2G [puis l^r.
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galon eang ni churai am ddim ond y gwirionedd, iaefrawdwr-

iaeth Israel, a plirynedigaeth Seion.

Yn ystod yr ychydig flynyddau diweddaf o'i einioes, ymlyn-
odd wrth fywyd trwy lavver o ddyoddefaint, fej y caffaiy fraiut,

eyn y cyd-gysgai a'r Saint, o gyflawni ei ddyledswyddau fel

chroniclwr, ac hanesydd eglwysig. Ei fawr ymgais oedcl i fo&

yn Syddlawn groniclwr o weitbredoedd yr Arghvydd yn' y
dyddiau diweddaf. I gofaodi gwirionedd cglur, y golygfeydd

yr aeth y Saint trwyddynt; eu profedigaethau a'u herlidig-

aethau, eu teithiau, gofidiau, trallodion, a marwolaetli; ac ruor

ami eu rhyfeddol gadwraeth, ail gasgliadau, gorfoleddau, a

benditbion, a cbofrestru yn nghofnodau yr eghvys, law-drin-

iaetb Duw at ei bobl—diwallodd ni a thestuu mor llawn o

ddygwyddiadau, a gyd-blethwyd a'u dyddiol fywyd a'u profiad-

au bwy, mor ogoneddus a chyd-fynedol a'i deiinladau, fel nad

rbyfedd y cadwyd angeu i aros wrth y drws, trayr acbosodd ei

fawr yrndrech a'i allu, a gefnogwyd gan Ysbryd yr Hollalluog

Dduw, ef i yru ysgrifell ysgrif'enydd parod, er portreadu mewn
ardderchogrwydd a ebyvvirdeb godidog, hanes y bobl hyn, ac

amddiffyniad achos y gwirionedd, a chyflwyno i'r genedlaeth

ddiweddaf hon, ddyoddefaint godidog, dybenion pur, a chym-

meriad dynion ysbrydoledig — dynion Diiw, y rbai y mae yr oes

bresennol wedi waradwyddo, athrodi, anmharchu, ac o'r diwedd

wedi eu bradychu a'u cigyddio, tra o dan lw o ffyddlondeb i'r

lywodraeth a elwir yn un gywir a gvvaraidd.

Yn ei gylch teuluaidd, cyfeillion, a chydnabyddiaeth, ei far-

wolaeth a acbosodd lawer calon dost, ac yn y swyddi pwysig

ac amrywiol, y rbai a lanwodd ag hynod alluogrwydd, anrhyd-

edd, a ffyddlondeb, ei golled a deimlir yn arw.

Yn nghysurorj ein crefydd santaidd, er y cawn mai ein colled

ni ydyw, ennill iddo ef ydyw. Er cael ein hamddifadu, trwy

ei golli, o'r uniondeb mwyaf diysgog—y gyfeillach fwyaf

gwresog ac anwyrol—y naturiol wresawgrwydd o gydyradeim-

lad, cyngbor, gwir ymroddiad, a ffyddlondeb. a enwogodd ei

gyfeillach a nyni, ac a'r bobl hyn, er hyny ni amddifadwyd ni

o bono; canys, er fod ei gorff wedi cael ei ysgaru oddiwrlhym,-

parha teimladau cydrywiol yn ein mynwesau, yr hyn ni ddile'ir

byth, ac ni luddir ei ddefnyddioldeb yntau, ond ei weithred-

oedd a'i canlynant ef.
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Yn lacfif, ynte, ddysgawdwr anwylaidd, am enyd! Edef fran

dy yrfa a don-odd. cydymdeimlwn mewn galar yn amdclifad-

rwydd dy deulu a'th gyfeiilion, a'n hunain, eithr ni alarwn am
dygolleddi: tydi! yr hwn yn fuddugcliaethus a ennillaist yr

yrfa. ac a ddiogel angoraist dy lestr yn mhorthladd bywyd tra-

gywyddol.

Ar y i9nin o Fawrth, ymadawodd yr Hemiriaid F. 1). Rich-

ards, Joseph A. Young, Win. II. Kimball, George D Grant,

Edmund Ellsworth,! William Young, a James A. Little ar gen-

adiaeth i Loegr, ynghyd a Frederick Kesler a George Halliday,

y rhai a'u canlynant hyd St Louis i fasnachn. Fenodwyd y
genadiaeth hon cyn y Gymmanfa, er eu galluogi i gyrhaedd

maes eu llafur mewn pryd i Samuel W. Richards i ddychwelyd

adref y tymmor presennol.

Wrth y cofnodion dilynol, gwelir. y gohiriwyd y Gymmanfa
flynyddol, nos Sul, y 9fed, ar ol pedwar diwrnod o eisteddiad,

hyd y 27ain o Fehefin dyfodol; er fod y tywydd yn oeraidd a

thymhestlog, nid oedd y Tabcrnacl helaeth yn ddigon eang i

gynnwys yr oil o'r gynnulleidfa.

Sadwrn a'r Sul, cynnyddasant hyd y fath liosogrwydd, nes
;

drwy fod y tywydd yn claearu, gorfodwyd i gynnal y cyfarfod-

ydd yr oc.hr allanol, ac oddifewn i fur amgauol rhandir y Demi,

ac ar gydiad ochr ogleddol y Tabarnacl. Etholwyd George A.

Smith yn hauesydd cyffredinol i'r Eglwys, a dewiswyd Jeded-

iah M. Grant yn ail Gynghorydd i'r Frif Lywydd.

Cymmeradwywyd anfoniad Franklin D. Richards, a'r Hen-

uriaid ereill a aethant gydag ef i Loegr, drwy bleidleisiad

unfrydol y Gymmanfa, a phenodwyd y brodyr Orson Prptt,

Erastus Snow, Orson Spencer, a llawer ereill ar genadiaeth i'r

Unol Daleithiau. Penodwyd y brawd Parley P. Pratt i lyw-

yddu yn California, ac efe a Lywydda y genadiaeth i'r Ynys-

oedd ac i'r gwledydd cyfunol i'r Mor Tawel.

Dewiswyd tuagugain o Henuriaid ieuainc i fyned i Ynysoedd

y Mor Tawel, yr hyn a wna y cyfanrif yn bump a thrugain, a

apwyntiwyd yn y Gymmanfa hon, i fyned ar genadiaethau.

Gallwn ddweyd mewn gwirionedd iddo fod yn dymhor adfywiad-

ol, er yn gymmysedig a thrafferth ac a llafur i ni, etto daethom

trwyddo heb niweidio ein hiechyd, ein teimladau wedi ymgryf-

bau, ac yn gorlifo o ddiolchgarwch i, ac o gariad at Dduw, ac
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yn gyflawn o fendithion ar eubobl. Teimhvyd rhwyddin&T)

mawr i bregetbu gan bawb a lefarasant wrth y Gymmanfa, a

dilynodd Ysbryd Duw y geiriau gyda gryra i feddyliau y roil-

oedd a ddystaw wrandawent, ac a ymddangosent eu bod yn
gwledda ar y danteithion egwyddorol perthyr.ol i fywyd ac

iachawdwriaeth, y rhai a ddeilliant o flynnonell doethineb a

gwybodaeth. Llawenhawyd ein calonau gan yr undeb a'r ysbryd

daionus a ymddangosodd fod yn liywvddu drwy y Gymmanfa,

a gobeithiwn y ceidw ein brodyr a'n chwiorydd yr un Ysbryd

gyda hwynt yn en holl weithredoedd a'u cymdeithasau, gartref

ac yn nihlith eu cymmydogion, fel y byddo i undeb, cariad, a

brawdgarwch ffynu yn gyffredinol drwy y wlad; fel nachlywer

rnwyach son am anghydfbdau, ymrysonau, na chynemm oddi

fewn iddi.

Ni allwn ymattal rhag ail annog ein brodyr, cyn diweddu

ein Hepistol, o berthynas i weddillion Israel, yn mhlith y rhai

yr ydym yn awr yn gwladyehu. Cofiwn na ddylid esgeuluso

Israel tra yr anfonwn Henuriaid at genedloedd pellenig; pre-

gethwch yr efengyl i'r brodorion sydc'l yn ein plith, hyfforddwch

liwynt yn y modd i ymfywiolaethu, dysgwch hwynt ynghel-

fyddydau gwareiddiwch, ymddygwch tuag atynt fel y dymun-

ech iddynt hwy ymddwyn attoch chwithau, pe buasech chwj

drwy droseddiadau eich henafidid, wedi syrthio i'r unrhyw

anwybodaeth, iselderau, a thruenusrwydd ag yw eu cyfran

hwy i'w etifeddu. Cofiweh fod yr amser y tynir ymaith y
felldith yn agoshau, ac er mai gweddill a adewir, fe achubir y
gweddill hwnw. Os heddwch a ymofynwch, peidiwch ag ym.

ladd yn eu herbyn, canys po fwyaf a ymladdwch, mwyaf a

gewch ymladd; eithr cyngborAvn chwi fel cynt, gofalwch

drosoch eich hunain a'ch meddiannau; na wrthwynebwch eu

cecraeth yn eu hanwybodaeth, nac ymddarostyngwch i'w hisel-

derau, eithr ymddyrchafwch ac ymroddwch i'w dyrchafu

hwythau i'ch sefyllfa chwi. Gwna hyn ddaioni iddynt h«y heb

wneuthur i chwi unrhyw niwed. Hyn yw Efengyl yr iaehawd-

wriaeth iddynt hwy, y rhai sydd anghenrhaid iddynt drengu,

er yn raddol, etto yn sicr, os na ellir drwy offerynoldeb y bobl

hyn, eu dwyn i ddealltwriaeth o egwyddorion yr adenedigaeth

a'r iachawdwriaeth a barha fodoldeb, a'r hyn a addawyd iV
Tad Abraham a'i fendithion.
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Yn derfynol, frodyr, gwrandewch ar gymhelliadau Ysbryd

jr Arglwydd eich Duw. Cyflawner chwi o'r Ysbryd Glan

;

llifed eich heddwch fel yr at'on, heb oddefiad nac attaliad;

byddweh garuaidd a thrugarog wrth estroniaid, ac yn ddyodd-

efgar wrth eieh gilydd ; byddweh ffyddlawn i'ch cyfammodau,

dyoddefwch brofiad eich ffydd. Byddweh ostyngedig gerbron

yr Arglwydd eich Duw, ufyddheweh i'w orchymynion, a dyr-

chefir lien y gorcluidd, a gwelediad eieli llygaid a agorir, a'ch

ealonau a lenwir o lawenvdd a govfoledd o ddydd i ddydd,

megys y gwelwch yr amser yn agoshau, ac y canfyddweh gam-

Tau yr Hollalluog Dduw yn mhlith troediadau galluog y
miiiynau daearol yn eu brys i ddinystrio en gilydd ; i ddaros-

twng drygioni, anwiredd, adfervd Seion, heddweh Jerusalem,

ac i ddwyn teyrnasiad buddugoliaethus a thrwyadl, a gwirion-

edcl a ebyfiawnder dros yr boll ddaear.

Bricjham Yocng,

Heber C. Kimbaix,

Jedediah M. Grant.
f)inas j LJyii Haleii Mawr, EbriH it), 18.54.

EFFEITHIAU TYBACO.
[1'atliad o dud. 867]

Gelliu rhanu yr amryw sylweddau a gymmerir i'r cyfansodd-

iad dynol megys cynnaliaeth neu foddion cynhyrfiad, i dri

dosparth; yn gyntaf, dwfr syml, gan a thrwy yr hwn y dygir

yr holl fynediad bywiol yn mlaen, ac o'r hwn y cyfansoddwyd

gan mwyaf o'r corff byw— mae ynddo 90 rhan yn y 100 wrth

bwys o ddwfr syml; yn ail, sylweddau magwrol, megys llaeth

y faro, y ffrwythau bwytaol, llysiau, yd, &e.—pethau ag ydynt

yn fagwrol yn unig, heb gynnwys uu egwyddor gynhyrfiol,

gysglyd, neu feddygol; ac yn drydydd, y sylweddau a ddygant

ar y cyfansoddiad bywiol effeithiau meddygol neu gynhyrfiadol,

ac heb weini unrhyw feithriniaeth i'r cyfansoddiad. Y cyntaf

o'r sylweddau hyn, a'r mwyaf cyffredinol a digonol o lawer yn

natur, yw y ddiod oreu, y fwyaf naturiol, ac yn sefyllfa

ddilygredd y reddf anifeilaidd, dwfr yw y fwyaf eyttunol o'r

boll ddiodydd. Ac heblaw hyny, dwfr yw yr unig ddiod a

<ofynix gaa natur. Ond ynddo ei bun, pan yn bur ac heb ei
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lygru gan ddyfais ddynol, mae dwfr, o ran ei natur, yn sylwwM
3wrth. Ai cymhwyso mewn tymheredd briodol, y mae yn
fuddiol iV dyneraf o edafedd euraidd bywyd, am na ddwg
unrhyw gynhyrfiad neu adweithrediad. Gweithreda, modd
bynag, yn unol a'i dymheredd, gan oeri y eorff, neu ei gynhesu

yn ol fel y byddo yr achos. Gweitlireda hefyd drwy leithio a

llithrigo y gvvahanol ranau, a gweinydda drwy yr holl gyfan-

soddiady dogn o wlybyr sydd anhebgorol er bywyd ac ieehyd,

gan gyfansoddi, fel y crybwyllwyd eisoea, y gyfran fwyaf o
lawer wrth bwysau o'r holl gorff.

Y sylweddau o'r ail ddo?par:h a nodwyd, a weithredant mewn
rhyw ystyriaethau yn wabaniaethol i ddwfr syml, er y eyn-

nwysant yn gyffredin gyfartalwch tra mawr o'r hylif hwnw yn
eu cyfansoddiad. Llaeth sy fwy na 90 y cant o ddwfr. Darn

o gig eidion, di rloneg, heb ei goginio, a gynnwys rhwng 74 a 75

y cant o ddwfr, a bara y pobyddion cyffredin, o'r gwenith

goreu, a gynnwys oddeutu 35 gradd y cant o ddwfr.

Pan fyddo yn y cyfansoddiad alwad naturioi ac rr.ehus am
feithriniaeth, derbynir y sylweddau a arferir yn gyffredin er

magwraeth y coiff, yn enwedig y rbai, hyny o'r deyrnas

lysieuog, megys raaetb gyfeillgar. Ni ddygant ar y llinynau

bywiol unrhyw gynhyrSad neu yrnweithiad anmhrio-'o]. Pan

fyddo ar faban wrth y iron eisiau maeth, nid aes dim mor

gyfeillgar a boddhaol i'w gyfansoddiad a llaeth pur o'r fron

famogaidd.

Gwedi i'r dannedd ymddangoa, efe a gy miner sylweddau o>

ffurf cadarnach yn rhwydd, megys ffrwythau a pharotoadau o

fwydydd blawdiog. Yn raddol daw i hanfod: yn hollol ar y
pethau cadarnach, gan adael yn hollol y bw\ d a arferai ei

gymmeryd ar y cyntaf.

Mewn perthynas i'r trydydd dosparth o sybveddau a gry--

bwyllasom, y rhai hyny o ymweithiad, eynhyrSado!, neu

meddygol eu rhywogaeth, y mae yn wabanol. Nid oes un

plentyn, ar y cyntaf yn earn physygwriaeth, gwirod, tybaqa,

te, coffi, na sylweddau ereiil o rywogaeth i'eddygui. Yr wyf yn

gwybod y dyvvedir y dysg plant yu foan i fhisu te a choffl,

cymmysglyn, ac ar rhai aehosion tyba^o? y rhai ydynt syl-

weddau o'r dosparth ymweitliiedig, neu feddygql. Mae yn wir,

fod rhai o'r nwyddau hyn yn cuel eu tros^lv. yddu i gjfanswM-



DBGORN SEION. 427

dad plant y rhanau gwareiddiedig o'r byd, yn y dydd presennol,

braidd o'r dechreu. Dichon y trosglwyddir y naill neu y Hall

•o'r nwydd hyn yn y dafn cyntaf o laeth a dderbyn o fron ei

fara, oblegid y mae rhidiad llasthog yn gyfrwng a niynediad

allan mawr i bob nwyddau meddygol neu gyffyriol a gymmerir

i'r cyfansoddiad. Mynych yn y modd hyn y syfrdanwyd ac y
meddwyd babanod yn hollol trwy laeth y fam neu y famaeth a

arfer yfed meddyglyn a gwirod. Mynych y gwenwyd plant

gan physygwriaeth a dderbyniwyd yn y modd hyn, a chredir y
dinystrwyd bywyd ei busan fel yma. Dysgwyd rhai plant i

flasu hyd y nod tybaco, er mor ffiaidd ydyw i'r anarferol, trwy

eu darostvvng yn ddyddiol yn fwy i'r gwraidd atgas hwn. Yr wyf

wybyddus i farnau a hen neiniau doeth ddysgu babanod, cyn

gadael o honynt y fron, i sngno o'r bibell, y rhai a flasant

gynimaint ami eu hunain yn eu harchwaeth lygredig, ac am yr

hon y diolchant yn ddyddiol i Dduw yn ea calonau, fel am y
bara a fwytaut. Ond ni phrawf hyn oil y blasa'r baban y
pethau cynhyrfiol hyn yn naturiol, er en harferir yn gyffredin.

Prawf yr holl brofion cywir i'r gwrthwyneb. Ffieiddia pob

person mewn oed bob un o'r nwyddau hyn, megys gwenvvyn, y
sydd a'u harchwaeth a'u greddf heb eu halogi. Pe na cbawsem

ein darostwng i'w dylanwad mewn unrhyw ffordd, felly y
buasem i gyd yn eu ffieiddio Ymgilia greddf anifeilaidd cyf-

ansoddiad na lygrwyd bob amser, oddivvrth wirf, tybaco, te,

. coffi, a'r holl gymmysgfa o gyffyriau a chynhyrfiadau pen'edd-

wol ereill.

Yngoleu yr «gwyddorion anianyddol hyn, gallwn fyr.ed yn

mlaen i olrhain mewn manylrwydd efieithiau tybaco ar y
cyfansoddiad dynol, yn yr amry wiol ddalliau ei harferir.

Pan gymmerer tybaco i'r cylla mewn maintioli dit onol i beri

effaith go fawr, gwrthwynebiad, arloesygiad, a ffieidd-dod

mawr, ac ymoilyngiad a ddilyn. Cynhyrfa hefyd ddirgryniad-

au tostlym yn y cylla a'r coluddion i fwrw allan y gwenwyn.

Arllwysiad o faintiolaeth gan lleiad ag un dram i"r coluddion a

ddinystriodd fywyd lawer tro. Felly hefyd yn y dull cyffredin

o arfer y nwydd, megys mygu a chnoi, yr achosw, d arloesiad,

clafychiad, ac weithiau gyfogiad. Yr wyf yn coflo yn burion

am danaf fy hun, pan yn yr oedran y meddylia plant eu bod

ja ddynion, ac y dymunant efelychu arferjon ffbl a ddilynir
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mor gyffredin yn rahlith rhai dosparthiadaa, y cyminerals x

dd_vsgu cnoi. Ond cyn i'r ymdrech cyntaf gael ei hanner

orphen, buom lwyddiannus i gael fy ngwneyd mor glaf, fel na

ddymunais byth mwy wneyd y prawf. Dyna yw yr effaith ar

bawb pan y dechreuont fygu neu gnoi, oddigerth eu dwyn yu

raddol dan ddylanwad y cyffyr, trvvy gael eu darostwng i'w

fwg oddiwrth ereill fo yn mygu. Y tadau, y brodyr hynaf, neu

faraau, neu neiniau, a arferant fygu yn y ty, ac, fel y crybwyll-

wyd, dodir y bibell weithiau yn safn y plant, ac fel hyn gellir

cyrhaedd yr arferiad yn raddol heb ddwyn, clafychiad fel yn yr

engrhaifftiau ereill. Eitbr gan arnlaf o arferwyr tybaco a

fedrant ein hysbysu am yr amseroedd pan eu harloeswyd, ae

eu clafychwyd yn fawr wrth ddeehreu ei arfer.

Ond yn raddol daw y cyfansoddiad yn gynnefin a'i effeithiau.

Ae yma, mae genym brawf o olygfa hynod mewn anianydd-

iaeth anifeilaidd, y'dichon sylwedd yr hwn ar y cyntaf a fyddo

wrthwynebus, ffiaidd, atgas, gwrthun, ac yu alluog i ddinystrio

bywyd, ddyfod trvvy arferiad iV flasu gan y cyfansoddiad

megys ei gyfaill goreu. A mwy na byn, daw y cyfansoddiad

mor arferedig a'i effeithiau, fel yr ymddengys agos yn an-

mhosibl i'r person fodoli hebddo. Wele y wraig yr hon a yfodd

gymmaint te am mor hir o amser ag y teimla yn feunyddiol

gur pen am de. Hi a gynimer gwpaniad cryf, ac oil ar un-

waith, fel pe trwy swyn, y cur pen a baid. Gan farnu oddiwrth

brawf y mynud, arweinir hi i gredu fod te yn feddyginiaeth

auffaeledig rhag cur pen. Eithr pe gwyddai hi ddigon am y
cyfansoddiad dynol i allu cymmeryd golygiad eangach o'r peth,

hi a ganfyddai mai y peth pennodol a ymddengys am yr amser

i fod yn f'eddygyniaeth mor dda, yw yr achos o'r anhawsdra a

deimla hi. Felly, hefyd, y meddwyn gresynus, pan y cynhygio

am ddiwygio ei arferion, y teimla ef " Y gwagder poenus"

hwnw nad oes ai g\vyr ond y rhai a'i profodd, fel yr a drachefn

at ei gwpanau, y mae pob syniad o'i gyfansoddiad yn dywedyd

yn amlwg wrtho ef mai o bob peth daearol gwirod yw y
goreu.

Deil yr unrhyw egwyddor mewn perthynas i'r tybaco, am fod

ganddo gryfach dylanwad tros ddynion nag un o'r pethau ym-

weithiedeg a grybwyllwyd, ac yn eu caethiwo i fwy graddaa

efallai nag unrhyw sylwedd arall, heb eithrio pabi.
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Dyma fel y mae yn anianyddiacth y cyfansoddiad dynol; y
sylwedd a fyddo ar y cyntaf, i'r archwaeth bur a dihalog, yn

ffiaidd, atgas, a chlafychaidd, a ddaw o'r diwedd iV blasu fel y
nwyddau mwyaf cyfeillgar; ac, i arfer ffugyr, gewynau-

teimiadrwydd a ddeuant yn angylion y tywyllwch, er y buont,

yn eu eyflwr cyntefig a natariol, yn angylion goleuni. Yr

egwyddorion anianyddol hyn, o wyddoriaeth, ydynt o'r pwysig-

rwydd mwyaf, ac nis gellir eu dwys ystyried yn ormodol gan

yr oil a ddymunont fyw, mor belled a byddo rnodd, yn y
mwynhad parhaus o nerth corfforol a meddyliol.

(Fw barhau.)

UDGOBN SEION,
Ik UV

gttm p £acnt.

DYDD SADWRN, GORPHENAF 22, 1854.

Llwyddiant ye Efengyl. —Llwyddiant yr efengyl yw tes-

tun ein gorfoledd, a ehyd-lawenha ein cyd-weitbwyr o'i phlaid

yn mhob arddangosiad o'i harwyddion hi; y mae llythyrau

cysurol o wahanol fanau oddiwrth y gwirfoddoliaid, yn ar-

ddangos eu ffyddlondeb a'ifpenderfyniadau yn y gwaith, yn-

ngwyneb llawer o rwystrau a'u cyfarfyddant, a galwadau

taerion am ycliwaneg o weithwyr i'r winllan. Ebe y brawd

Roberts o Bethesda,—" Na ofned brodyr y deau ddyfod i'r

gogledd, canys nid yw yn lc mor oeraidd ag y meddyliwch.

Frodyr, atoch chwi y mae ein dymuniad, rhowch help eich

Haw i ni. Chwi grefftwyr, y mae yma ddigon o waith i chwi,

deuwch yma i'n cynnorthwyo
; y mae lluoedd o bobl yn meirw

yn M6n ac Arfon, heb braidd glywed gair o son am efengyl yr'

iaehavvdwriaeth, o herwydd nad oes neb i bregethu iddynt;

elywwn fod cannoedd o honoch chwi yn satliru ar sodlau eich

gilydd braidd yn y deau yna, deuwch y ffordd yma i'n helpioni.

Y mae yr Henuriad 0. Thomas, wedi dechreu bloeddio am
ffordd y cadw yn eu plith, ac yn cael gwrandawiadda!" Gall-

era ychwanegu llawer am alwadau taerion brodyr ereill am



430 UDGORX SKION.

Iielp jra erbyn y cedyrn. Frodyr pwy a'u hettyb " Wele fi

anfon fi?"

Clywir am effeithiau daionus Traettodu o bob cwr lie y
gwneir hyny, a gwneler goreu po fwyaf, ac ymdrecher yn

rnhob dull cyfreithloti i ddwyn dynion i'r Eglwys, ac i rwystro

iddynt gael eu twyllo allan gan unrhyw ddylanwad.

Cymmanfa Sir Fijnwy,—A gynnaliwyd Gorph. 16 a'r 17, yn

Nhredegar. Gorlenwyd y Neuadd, a theimlai yr oil a gyfarchai

y torfeydd, a nerth a liwylusdod rhyfeddol i lefaru, yn y
ddwy iaith. Cafwyd llawer o addysgiadau buddiol gan yr

Henuriaid E. Ellsworth, yn ddiweddar o'r Dyffryn, a'r Henur-

iad Galloway, Llywydd Cynnadledd Sir Henfibrdd, heblaw gan

y Llywyddion Cymreig.

Maw* lawenhai y gwrandawwyr yn y ddysgeidiaeth, a

-X'hafwvd pleidleisiad unfrydol i'r boll benderfyniadau a wnaed

drwy'r Gymmanfa. Cafwyd y cynnrychioliad fel y canlyn:

—

Hen. 83, OS £7, Ath. 29, Diac. 18, Bed. 30, ysg. 22, bu farw

:£, iir wasgiU' 2\, ymf. 4, cyfanswm 547.

CYMMANFA DDWYREINIOL MORGANWG.
sCynnai.iwvt) y Gymmanfa hon ar yr 2il ,x> Orphenaf, 1854, yn

Neu&dd y Cymreigyddion, Merthyr.

Am llcg o'r gloch yn y boreu, galwyd y Gymmanfa i drefti

gan y Llywydd Dan Jones. Canodd y cor, " Y gynnadledd

lion genhedlo," &c. Gweddiodd y Llywydd Daniels, a chanodd

y cor.

Y Llywydd—Frodyr, y mae yn debyg y fod pawb ag sydd

yma heddyw yn gwybod mai Efengyi Iesu Grist yw yr hon a

bregethir genym, ac mai teyrnas Dduw yw hon. Y wybodaeth

hon sydd wedi dwyn pob un o'r Saint yma heddy w. Dwys
ystyriaeth o'r fFaith hon a baro i bob gonest galon i sychedu am
ychwaneg o hyny, gan ymorphwys ar Ysbryd Duw am dano o'r

ffynnonell ddihysbydd o ba un y tardda pob daioni.

Y peth cj'ntaf yr ymwneir ag ef y boreu hwn yw busnes

yr Eglwys. Hyderaf fod pob un yn deall fod y cyssylltiad sydd

rhyn.40m yn gyfryw nas gallwn wneyd heb y naill y Hall; ac

*o gaidyniad, mae yr anghenrheidrwydd o'n bod raewn undeb, a

tcholled pob un na theimla ei hun mewn undeb, o herwydd
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ffaeleddau ei frawd. Cynnygiaf ger eich bron ynte, y Llywydd

Brigham Young, er i chwi ddangos eich cymmeradwyaeth o

hono. Nid o ran ymarferiad y gwneir hyn, ond o herwydd ein

gwir deimlad o'r fraint anrhaethadwy o feddu y fath ddyr,

mor gymmeradwy gan y nefoedd ag yw ef. O'r ochr arall, os

oes rhai yn teimlo i'r gwrthwyneb am rai o weision Duw, dyl-

ent anilygu beth sydd yn eu calonau.

Hysbys i chwi yw marwolaeth ein hanwyl Frawd Willard

Richards. Testun galar a cholled i'r eglwys yw, ar ol y lath

wron. Er fod rhai o honoch heb ei weled, yr ydych }
7n ei garu.

Y mae rhai o honom wedi cael y fraint o'i adnabod, a derbyn

bendithion dwyfol trwy ei offerynoliaeth. Cefais i weled ei

ddewrder yn Ngharchar Carthage, yn ceisio amddiffyn y

diniwed rhag y mobs gwaedwyllt. Ffyddlon fu yn y carchar

y noson olaf, tra y parhaodd un pelydr o o'.euni, i ysgrifenu

amddiffyniad i'r gwirion ; n phan y gallasai ddianc rhag ofn

colli ei einioes, nis gwnaeth, ond cymmysgodd un dyferyn o'i

waed a, gwaed merthyron dnwiol. Sefyll yn ei ran a wnacth yn

erbyn anghyfiawnder a thrais, a'i lais oedd yn ddychvyn i

ddrwgweithredwyr. Ei goffadwriaeth a beru tra y perchir

gwirionedd, ac y gwylia angylion dros y diniwed. Mae ef wedi

ehedeg o'r diwedd at y merthyron hyny. a channoedd ereill, i

blith Eglwys y cyntaf-anedig, gan adael-ei goffadwriaeth yn

argraffedig ar galonau miloedd fel na ddileir mo hono byth.

Gan ei fod ef wedi myned, y mae orall etto yn ei le, sef

Jedediah M. Grant, yr hwn hefyd a sa'fodd yn y gigyddfa

arswydus hono yn Carthage, yn uwch ei ysgwydd na nemawr
un oedd yno. Gobeitliiaf y bydd ei ddysgeidiaeth yntnu yn
felus i ni etto pan awn i Seion, fel y diliau nicl ar ein gwefusau.

Yna cymmeradwy wyd yn unfrydol y Brif Lywyddiaeth a'r

Deuddeg Apogtol, ynghyd a'r holl Gorwmau.
Y Llywydd a sylwodd fod arwyddo yn groes yn beth dyeithr

braidd i'rSaint. Gofynir weithiau, pa beth yw y rheswm nahai

holl lywyddipn y byd yn un. Atebaf mai o herwydd nad ces

ganddynt Ysbryd Duw. Ilhyfeddant, ofnant, ac arswydant

vrtli weled undeb a chynnydd y Saint, y rhai a welant yn

myned i lanw y byd, yn ol eu cynnydd presennol; ac yn eu

syndod, gofynant, beth sydd genym i uno dynion a'u gilydd.?

Atebaf, mai dysgeidiaeth bur, a llywodracth drefcusy iiet(:edc\,
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sef yr Ofifeiriadaeth Santaidd
;
pan ufyddhao dyn iddi efe a

ufyddha i Dduw, cariad yr hwn a'n cylyma oil yn un, os der-

byniwn ef, oblegid, "yr hwn sydd yn eich derbyn chwi, sydd

yn fy nerbyn i," meddai Iesu Grist wrth ei weision. Gwneyd
hyn yn awr ynte, a'n corona mewn goganiant etto, a gwnawn

hyn am fod ein dedwyddwch tragywyddol yn ymddibynu ar ei

wneyd. Pwy gan hyny fydd rrior flfol a pheidio?

Hysbysodd am ryddhad y Llywydd S. W". Eichards, o Lyw-

yddiaeth yr Ynysoedd Prydeinig,—ei fod wedi ei foddloni yn

ei weinyddiadau, a'i ysgrifeniadau trwy y Star, pan ystyrir ei

ieuengtyd a'i anfanteision. Ymfudodd tua 6000, abedyddiwyd

tua 7000 yn amser ei lywyddiaeth; a dadguddiwyd egwyddor-

iou mawrion, yn vr hyn y danghosodd ei fawr ddoethineb i

drafod y pwnc o atnlwreigiaeth, &c. Mae ei frawd F. D. Eich-

ards wedi dychwelyd o lygad y ffynnon, yn 11-awn doethineb,

dysgeidiaeth, a nerth Seion, i gymmeryd ei le.

Y Brawd Spencer hefyd, dymunwn adgoffa am dano ef. Y
mae ef yn gweddio o'i holl galon dros y Saint Cymreig, ac j
raae effeithiau amlwg yrna heddyw o'i weithredoedd a'i lafur

ynyrychydig amser y bu yma. Daw ei ddymuniadau i ben,

os cyd-weithiwn ni, ac nid ei ddyrnuniad ef yn unig, ond

dymuniadau y nefoedd hefyd, ar i ni lwyddo.

Yna arwyddwyd yn unfrydol dros Lywyddiaeth yr Ynys-

oedd Prydeinig.

Y Llywydd,—J3ob tr© y codwn ein dwylaw yn adnewyddol,

y mae bendith adnewyddol hefyd, os gwnawn yn ol ein har-

ddangosiadau.

Y Llywydd Jeremy—Anwyl frodyr a chwiorydd,—Y mae

yn dda genyf weled yr undeb a'r cariad sydd yn ein plith.

Diammheu genyf mai ewyllysgar a fyddv^ch i ddangos eich

boddlonrwydd o, a'ch hymddiried yn y Llywydd Dan Jones.

Ei ddysgeidiaeth heddyw, er yn fyr, a achosodd i'r dagrau

i redeg o'm llygaid, ac Ysbryd Duw i dreiddio trwy fy ngwyth-

ienau, wrth ei glywed yn adgoffa y golygfeydd a welodd.

Cymmeradwywyd y brawd Dan Jones yn Llywydd ar yr

Kglwys yn Nghymru, ac ar y Gynnadledd lion hefyd.

Y Llywydd,—Nidpeth bychan yr ystyriaf yr ymddiriedhwn

ynof gan gymmaint a hyn o bobl ; arddengys gariad a serch,

yr hyn a'm gosoda o dan rwymedigaeth i beidio eu siomi ya
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<lu dysgwyliad hyd a allaf. Dymuniad fy nghalon yw eick

llesoli, a dysgu ewyllys Duw i chwi, a cliyhyd ag y gwnaf hyn,

gofynaf eich ufydd-dod gwirfoddol i mi, a'ch ymddiried i'r un

graddau ynof. Yr wyf fi yn teimlo, ac yn gicybod fod fy llywydd-

ion yn dysgu ewyllys Duw i mi, a da genyf weled fod y Saint

yn arddangos yr un grediniaeth ynof finnau. Nid yw byn yn

chwyddo dim arnaf, ond yn fy narostwng i weled fy ngwael-

edd ger bron Duw, yr hwn sydd yn rboddi dylanwad i ddyn

trwy ei Ysbryd Glan, yn ol ei ostyngeiddrwydd.

Yna cymmeradwywyd y brodyr Jeremy a Daniels yn gyng-

borwyT i'r brif Lywyddiaetb.

Hysbyswyd fod John Jones, yr hwn a fu yn henuriad teithiol,

wedi cael ei ryddhauo'r swydd bono, gan nad ystyriai ei hunan

y gallai ymwneyd a'i fasgnach a theitliio.

Yr Henuriad Robert Parry hefyd a ganiatawyd i fyned i

Ogledd Cymry i bregethu yr efengyl, yn ol ei ddymuniad ei

bun. Ehyddhawyd ef o'r Gynnadledd hon trwy gydsyniad

unfrydol.

Cymmeradwywyd yr Hennriad Dafydd Williams yn Henur-

iad teithiol, llafur yr hwn sydd eisoes wedi ei goroni a llwydd-

iant yn y Gynnadledd hon, ac hefyd yr Ysgrifenydd a'r Prif

Ddosparthwr William Sims.

Dymunai y Llywydd glywed teimlad a phenderfyniad llyw-

yddion y Cangenau, a pha gyfarwyddiadau sydd yn eisieu

arnynt, fel yr elont oddiyma yn galonog, ac yn llawn nerth i

gyflawni ewyllys Duw, i'r hyn ni chaniata amser y boreu hwn.

Y Cynnrychioliad sydd fel y canlyn:—2 o Archoffeiriad, 2fi6

o Henuriaid, 94 o Offeiriaid, 103 o Athrawon, 65 o Ddiaconiaid,

C9 wedi eu tori allan, 12 wedi marw, 4 wedi ymfudo, 1 12 wedi

eu bedyddio, 85 wedi eu gollwng trwy lythyr, 57 wedi eu der-

byn trwy lythyr, 56 ar wasgar, a'r cyfanswm yw 1887.

Canodd y cor, a therfynwyd trwy weddi gan y Llywydd

Thomas Jeremy.
(7'w barhau.)

CYMMANFA SIR FRYCHEINIOG.

Cynnaliwyd Cymmanfa chwarterol y Gynnadledd hon yn

Neuadd y Clarence, Wainhelygen, ar y 9fed o*r mis hwn. Cyn-
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nrychiolwyd 7 o gangenau, a gynnw_ysent 2S o henuriaid, 10 0*

offeiriaid, 7 o athrawon, 7 o ddiaconiaid, 5 o Saint ar wasgar, 7

we.li ea bedyddio, y eyfanswm )
rn 154. Cafwyd y Neuadd yn

orlawn o Saint a gwrandawwyr. Yr oedd y cyfarfodydd yri

fywiog, a'r genadwri yn rymus. Yn rahlith ereili o frodyr

cawsom y fraint o glywed eh

horwyr yn annereh y eyfarfix

teyrnas y tywyllvrdi yn crynu. Teyrnasai undeb a charind

dros yr holl Saint, ac argoelion da am lwyddiant rnawr ar

achos y Gwarcdwr, yr hyn yw taer ddymuniad yr ol! o honom.

Thomas Morgan, Lh,v:iidd.

Thomas (jiitiFriTiig. Ysgrifcnydd.

jin parchus Lywydd Jones a'i Gyng-

fodydd, nes y meddyliem fod seiliau

Y MORMONIAID YN SAN BERNARDINO.
Allan o'r "Daily Alta California "

Yn mhlith yr amrywiol olygfeydd neiilduol yn California, u»
sydd yn deilwng o sylw neillduol ydyw sefydiiad y Mormon-

iaid yn San Bernardino, Saint y Dyddiau Diweddaf, pa rai

sydd yn credu mai Joe Smith (ac nid loan) gafodd y genadwri

o'r nefoedd i argyhoeddi y byd, ac i bregethu yr unig wir ath-

rawiaeth. cyfatebol i'r amser presennol, pa rai sydd yn canlyir

ei efengyl, megys eu colofn o dan y nos, a'u cvvmwl y dydd,.

trwy ddiffaethwch bywyd.

Gwnaeth erlidigaeth y Mormoniaid yn Ohio, Missouri, ac

Illinois hwynt yregrwydriaid. Yn fiaenorol i 1845 anfonasant

genadon i chwilio am Ganaan, yn gymmaint a'i fod yn eglur

. na chawsent aros yn heddychol yn nyffryn Mississippi. Caf-

wyd hanes da iawn gan y cenadon a ddaeth i Galifomia. Yn
1847, daeth byddin o'r Mormoniaid gyda'r Milwriad Cook i Ian

y Mor Tawel, a llawer o honynt a arosasant yno. Mormon a

gafodd o hyd i'r aur gyntaf yn Melin Sutter; ac agosrwydd eu

sefydiiad yn Utah a'u galluogodd hwynt i fod y rhai blaenaf i

fedi o'r cynheuaf euroidd. Dychwelodd y teuluoedd i Ddyffryn

y Llyn Halen, pa rai a ddaeth a hanes am y tir toreithiog, a'r

heulog fro o'r Dyffryn ar Ian California. Penderfynasant yn

1851 i wneuthr sefydiiad ger San Diego, trwy ba un y mae y
ffordd fyraf a'r goreu tua'r Mor Tawel.

Gyda chymmeradwyaeth Brigham Young, awdurdodwyd
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Amasa Lyman, un o'r Deuddeg, a'r Henuriad C. C. Hieh, i

ddewis cartrefle newydd i bump cant o Ymfudwyr; a phryn-

asant Gangen San Bernardino ar ffordd San Diego a'r Llyn

Halen, ynghyd a da a cheffylau, &c, am 70,000 o ddolars. Tir-

iodd yr Ymfudwyr yn Hydref 1851. Amgaeivvyd 2000 o envau

o dir, adeiladwyd caer o amddiffynfa rhag yr Indiaid, hauwyd
eu yd, ac adeiladwyd tai. Nid oedd y gaead-le fawr yn eiddo

eyffredinol, ond yr oedd gan bob person ei ran i'w ban a'i fedi,

Yn \
-stod y flwyddyu gyntaf, yr oedd yuo rai anhawsderau,

—

amrafael yn mhlith y gynuulleidfa, yn ogystal ag angau a

phrofedigaetb.au, ond Uwyddodd y sefydliad, megys y mae pob

sefyd'.iad Mormonaidd wedi gwneyd. Gwnaethpwyd hcolydd,

adeiladwyd tai, melinau yd a llifio; daeth ymfudwyr tiewydd
yno; ac yn 1862, cyn bod y drefedigaetb yn flwydd oed, yr

oeddynt )'n anfon blawd i farchnadfa San Francisco, ac yn

prynu yn helaeth o'r nwyfau yno.

Y mae y boblogaetb bresennol yn dros fil o rifedi, ac argoel-

ion cynnyddu. Nid oes yn un o'r Taleithiau sefydliad niwy

diwyd a cbynnyddfawr, neu un mewn cyfartalwch i'w rbifedi

yn gweithio mor effeithiol.

Y maent jm addaw y bydd San Bernardino yn ddinas mwyaf
liardd yn Ngbalifornia, ac i farnu wrtb eu decbreuad, a'r hyn y
maent wedi ei wneyd mewn lleoedd ereill, bwy gadwant at eu

haddewid.

Yn eisteddiad y Senedd ddiweddaf, sefydlwyd San Bernardino

yn Swydd ymwabanol, ac felly y mae gan y Mormoniaid lyw-

odraetb fecban o eiddo eu bunain. Etbolwyd Jefferson i fod

eu cynnrychiol^r yn yr eisteddiad nesaf. Eu h)rsbrydol ar-

weinydd yw eu Hesgob, Crosby, ond Rich fedd fwy o ddylanwad.

Lie hardd yw eu Dyffryn, gyda mawr fanteision naturiol.

Y mae yn 30 milltir o hj'd wrtb y dwyrain a'r gorllewin, a 15

milltir o led wrth y gogledd a'r deheu. Tua'r dwyrain y mae
mynydd San Bernardino, codiad pa un sydd yn agos i'r awyr-

Sartb o eira tragywyddol ; ac o waelod y bryuiau hyn y tardda

Uiaws o ffrydiau haelionus. Y mae y DylFryn yn cael ei

ddyfrhau gan afon Santa Anna, heblaw lliaws o ffrydiau ereill,

Tua GO millrir i'r deheu-orllewin y mae'r Ian. Los angelos yn

(j0 milltir, San Pedro yn 75 o filltiroedd, a San" Diego yn 80

milltir o'r lie hwn.
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Y maent yn bwriadu i San Diego fod yn brif fasnach-le i'f

sefydliad. Y pellder sydd tua wyth can milltir i'r deau

orllewin o Ddinas y Llyn Halen. Y mae y ffordd o Ddyffryn

Bear River i'r MorTawel yn llawer gwell nag un arall. Digon-

edd o ddwfr a phorfa y rhan fwyaf o'r ffordd; a choed da

mewn rhai Ileoedd.

Y mae'r Saint eisoes wedi deffroi i weled y pwysigrwydd o

gael cledrffbrdd, ac y mae y wlad yn ffafriol iawn i hyny, ac

os unwaith y dywed eu blaenoriaid ei fod i'w wneyd, mae yn
sicr o gael ei wneyd, ac y mae yn bnr debygol mai hwn fydd

y rhan gyntaf a orphenir o'r gledrffordd i'r Mor Tawel.

Y mae y Mormoniaid yn gymmydogion da, ac yn cae! eu

hystyried mor foesol ac uniawn a'r mwyafrif o ddinasyddion

California. Ychydig sydd yn cael ei ddweyd am eu hathraw-

iaetb o ami wreigiaeth, ac er mwyn heddwch, nid yw debygol y
gwnant ddwyn i mewn yr arferiad hwnw i'r dalaeth. Mae yn

hoff genym nad oes yr un ragfarn a chasineb yn erbyn y Mor-

moniaid yma ag oedd yn Mississippi, ac y mae He i obeithio y
gwna barhau felly. Ni haedda eu hathrawiaeth nemawr barcb;

ond nid ydynt i'vv gorchfygu trwy erlidigaeth a gwawd.

Y mae yn deilwng o sylw, fod y rhai a ddarganfuasant yr aur

gyntaf, y ffermwr cyntaf, a'r dyn cyfoethocaf yn Nghalifornia,

yn neu oeddent i gyd yn Formoniaid.

Cyf. Wm. S:ms.

DeRBYNIADAU AM IiYFRAU GORPH. 13 HYD GORPH. 18,—
Sir Fynwy, £7 10s.— Cangenau Dwyr. Morgamcg—Pendeu-
Iwyn, Is 6c; Twynyrodyn, 6s; Pontfaen, Is 6c; Georgetown,
4s 4c ; Troedyrhiw, 4s 6 ; Cwmbach, 6's.

f@5sT Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau

i Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydjil.
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Y Mormoniaid yn San Bernardino. 434
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CYMMANFA DDWYREINIOL MORGANWG.

[Paihad o dud 433.]

SYLWADAU Y LLYWYDD JONES.

Banner awr wedi dau.—Y Llywydd a lawenlmai with weled

cynnifer wedi dyfod ynghyd. Gobeithiaf na siomir neb (medd-

ai), ond y uiwynbeir Ysbryd Duw y prydnawn hwn etto, fel yn

y boreu. Yr Arglwydd a'n harweinio i siarad o dan ddylan-

lanwad Ei Ysbryd Glan er gogoniant i'w enw.

Y niae cymrnaint o betbau i'w dweyd, a ohymmaint o awydd

i cbwithau i glywed yr oil, fel y mae yn gryn anhawsdra i

ddewis y pethau goreu, a mwyaf anghenrheidiol i'w dweyd.

Dyben y dyn gonest wrth ymgrefydda yw cael gafael mewn
nefoedd, a'i brif amcan yw mwynhau holl wrtbrychau ei serch.

Canol-bwynt sugndyniad holl grefyddau ein gwlad. yw y nef-

oedd. Mae gan y Saint amcan i fwynhau llawer nefoedd, ac

ni chredant, fel rhai, mai un nefoedd yn unig sydd i'w chael, a

bono yn un ysbrydol, heb un mwynhad o bethau sylweddol

ynddi, ond i fath o nefoedd tu draw i'r mor yna y mae sugn-

dynfa y Saint yn gyntaf. Mawr fel yr boffa rhai glywed ani

Seion, lie y preswyliant mewn heddwch, wrth ben eu digon

Llawer o ddysgwyliad sydd mewn Cymmanfa fel hon, i glywed

am y mwyniant sydd yno, a'r ddysgeidiaeth werthfawr a geir

yno, er eu cymhvvyso i oddef presennoldeb Iesu Grist pan

,ddaw yn ei ogoniant, a pha fodd y deuant allan yn yr adgyf*

28 [fkis \g.
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odiad cyntaf, i etifeddu gorseddau, llywodraetliau, a choronaxi"

anniflanedig yn Nheyrnas Dduw, &c. Mae hyna yn dda i'r'

rhai sydd yno i feddwl am dano, ond y peth cyntaf i ni ystyr-

red yw em dyledswyddau yma, ac wrth wneyd liyny yr egyr y
ffordd i ni fyned yno. Os na ystyrivvn hyn yn gyntaf, tebyg

fyddwn i'r sectariaid a sonia.nt am fwyniant rhyw nefoedd fry,

* tu hwnt i ororau'r eangder," ond ni ddangosant hyd y nod y
cam cyntaf o'r ffordd tuag yno! Son am y ffordd i allu dechreu

myned yno sydd beth difater ;,lc anystyriol ganddynt liwy. Y
Saint a soniant am Seion, ac am fyw yno, ac hiraethant am fod

yno, yr hyn a arddengys i mi mai Ysbryd Duw yn unig a'u

eynhyrfodd i'r fath deimla lau da, ac a gododd eu meddyliau

uwchlaw gormes a thrais, i'r bresvrylfa wynfydedig yn Seion,

yn mhlith y Saint, i gael eu cynnysgaeddiadau, a'u dysgu yn

ngbyfraith y teulu nefolaidd; ond gwell yn bresenuol yw peidio

myned mor uchel a'n hysbrydoedd, lie nad all ein cyrff fyned

yr un pryd, eithr dyfod a'n hysbrydoedd i'r lie y mae eiD cyrff,

a'n calonau He mae ein gwaith, sef yn y wlad He yr ydym
yn byw. Y ffordd oreu i ymgrefydda yw gwneyd y peth cyn-

taf ar ein pwys, ag sydd yn wir anghenrheidiol i'w wneyd, ac

a allwn wneyd, yr hyn a'n galluoga i wneyd peth sydd fwy, fel

y byddwn radd yn agosach i'r nefoedd nag o'r blaen. O dan yr

ystyriaeth hon yr wyf yn bwriadu rhoddi dau destun i'm

brodyr yma i sylwi arnynt yn y Gyramanfa hon, sef, Batli

ydym, a pheth a ddyhm fod—Byr yw yr amser yn bresennol

i ddweyd beth ydym, na pheth a ddylem fo<l ychwaith.

Beth ydym ni? Profwyd ini mai Saint y Goruchaf Dduw
ydym, ac aelodau o eglwys Iesu Grist, y rhai sydd yn dysgwyl

am fwynhad o'i ogouiant, trwy fwynhad o ernes o'r etifeddiaeth

a dderbyni#som, ac er ein galar, rhai ydym yn byw tu yma i'r

mor, yn Nghymru, ie, ac i ddyfod yn nes i dref. yn Nghynnad-

Jedd Ddwyreiuiol Morganwg; wrth y cyfryw y siaradaf yn

bresennol, ao os derbynia rhywun arall leshad, ac addysg,

croesaw iddynt.

Y mae dyledswyddau yn orphwysedig ar Saint Cjmnad-

ledd Ddwyreiniol Morganwg, ac y mae Duw yn eu gofyn oddi

ar eu Haw, o ganlyniad, bydd yn bechod yn erbyn Duw iddynt

beidio eu gwneyd. Dyna- resymeg deg, ac os ymresyma neb eu

hunain allan o horn, gwnant fwy nag a allaf fi wneyd. Os-
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profant fod rhyw bethau gwell iddynt wneyd na'r hyn eu

dysgir, carwn iddynt beidio eu cuddio, eithr eu hamlygu i

ninnau. Nid oes yr un gorchymyn yn cael 3i roddi i un liywydd,

swyddog. teulu, n tl phersou o fev.n y Gynnadledd hon, uad yw
holl weision Duw oddiyma i Seion, a Dnw ei hun yn eucyd-

orchymyn hefyd. Ar y sail hon y safaf fel ar gastell amddi-

ffynfa, i gael genych wneyd yr hyn y mae Duw yn ei ofyn.

Beth ywy canlyniad o beidio gwneyd yr hyn y mae Duw yn ei

ofyn? Os ewyllys Duw yw ei gyfraith, ac os yw anghyfraith

yn bechod, a bod neb yma iieb wneyd pob rhan, mewn pob am
gylchiad a ofynwyd g.inddo, y mae yr anufydd-dod hwnw yn

bechod arno. Daethym a chlorian yma freddyw, i bob un gael

pwyso ei hun,—drych sydd genym i bob un edrych ei wedd,

—

edrych i groniclau y nefuedd, a gweled mewn llythyrenau eur-

aidd, beth yw ei gymmeriad. Mae pob gweithred o'n heiddo

yn argraffu ein hanes, fel nas gall amser na dim arall eu dileu

yn dragywydd. Edryched pob un j'n ol ar ei weithredoedd, a

gweled pa fath ydynt.

Yr wyf n yn foddlon gwneyd pob peth ag a allaf, meddai

ambell un ; nid yw Duw yn gofyn rhagor genyt, ynte. Os oes

yma rywun nad all ddweyd hyny, a dweyd y gwir, deued i allu

dweyd hyny. Llawer o son sydd am ymgrefydda ; nid yw
dyfod i Gymmanfa, a chael cyfarfodydd da. a myned i Seion,

ond rhan o hyny, ac y mae }
rn gryn orchwyl i'n cael mor

ddaearol a hyna. Ein eliedfan, yn ol dychymmygion crefydd

ein hieuengtyd, sydd fry yn uchel tu hwnt i'r cymylau, ac o'r

golwg; ond yn awr y mae ynwyf wresawgrwydd at y blaned

fach hon, He y bwriadaf osod fy nghorff i lawr i gysgu, a He y
daw fy ysbryd i'w gael drachefu, i fyw ami mewn dedwydd-

wch,— a mwynhad o bethau anghenrheidiol, ac o holl wrthrych*

au fy serch, mewn nefoedd dymhorol, (os tymhorol y galwch hi)

yn ogystal agysbrydol, a hyny trwy ymwneyd ar grefydd sydd

yr unmor dymhorol ag y w ysbrydol. Swm crefyddau yr oes yw

dysgu dynion i ymwadu a'r ddaear hon, eithr yrndrechaf fi gael

eich meddyliau ehedegogi'r ddaear hon lie yr y'm, a lie mae ein

gwaith, a'n dyledswyddau crefyddol. Peth dyeithr iawn gan

rai yw clywed fod rhoddi arian at y grefydd yn rhan o grefydd.

Ystyriaf mai crefyddol a fyddaf wrth ofyn hyny genych,

—

y
byddaf yn ymwneyd a'rn crefydd. Mae casgliadau ar y Gyn-
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nadledd hon, sef y Drysorfa Ymfudol Barhaus, y Demi, ac at

gynnal y gweision sydd yn llafurio ynddi. Ystyriaf fod pob

un o'r casgliadau hyn mor anhebgorol anghenrheidiol ag yw
unrhyw ran arall o'n crefydd, o herwydd fod Duw yn eu gofyn

yr un modd. Os yw Duw yn gofyn hyn, peth crefyddol yw,

neu ynte y mae Duw yn gofyn peth anghrefyddol ; ac os credwn

nad yw yn gofyn peth anghrefyddol, nid oes genym le i syflyd

o'r ffordd heb weled ein dyledswydd o gyfranu arian at yr achos,

a bod hyny yn grefyddol hefyd. Beth yw y rheswm fod dynion

yn gwrthod gwneyd hyny? herwydd fod rhy fach o grefydd

ganddynt, yw hyna, fel rhywbeth arall. Pa fodd y derbyniasoni

yr Ysbryd Glan? Trwy gredu, edifarhau, a chymraeryd ein

bedyddio er maddeuant pechodau, heb weled hyny yn orinod ;

ac heb wneyd hyny buasein heb gymmaint o fendithion ag

sydd genym yn bresennol. Gan mai trwy ufyddhau i'r rhan

gyntaf o grefydd y derbyniasoni y fendith o dda n yr Ysbryd

Glan, felly trwy wneyd pob rhan arall o'n crefydd y sicrhawn hall
1

fendithion Duw. Fel mae y dyn a ofna niweidioei ddillad pe

caffai ei fedyddio, yn ei amddifadu ei hun o'r Ysbryd Glan,

felly mae y dyn a ofna gyfranu o'i eiddo er cynnal ei grefydd

yn amddifadu ei hun o fendithion gwir grefydd. Nid

crefydd glytiog yw crefydd y Saint, ond un gyfan, ac ni achub-

ir dyn wrth ymwneyd ag un rhan, a gadael y Hall heb ei

gwneyd.

Dosparth arall sydd yn foddlon rhoddi at y naill gasgliad, a

dim at y Hall, ac felly amddifadant eu hunain o'r bendithiou

addawedig wrth wneyd hyny.

Y mae genyf ffeithiau profedig, ac enwau rhai a wnaethant

felly, o dan yr un ystyriaeth a'r dyn a ofnodd niweidio ei

ddillad pe cymmerai ei fedyddio ; a hwy sydd dlota a llyma eu

oefnau yn y diwedd.

Os braint ydyw i wneyd un rhan o grefydd, braint ydyw

gwneyd y cyfan. Os gadawn un ran o'n crefydd heb ei gwneyd,

pa fodd y dysgwyliwn gymmeradwyaeth Duw drwy gondemnio

y rhan arall o honi.

Mae y llyfrau sydd yma yn dangos eich bod wedi bod yn

ffyddlon er ys amser yn ol, i gyfranu at y Gymdeithas Ymfud-

ol, ond nid felly yn awr. Ystyriaf mai y peth mwyaf ei anghen

a'i bwys yw dweyd hyn wrthych heddy w, yn hytrach na son.
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atn Seion a'i mwyniant, fel sectariaid am y nefoedd,—soniwn

pafoddy mae myned yno. Yr un model hefyd gyda phob casgl-

iad avail. Dewis un casgliad a gwrthod y Hall, sydd debyg i

ddewis un ordinhad, a gwrthod y Hall. Y mae Duw wedi ben-

dithio y rhaia roddasanty ddegfed ran o'u heiddo, ac wedi gor-

lenwi eu hysguboriau. hyd nes nad oedd dim He ganddynt i gyn-

nwys eu cnydau, ac y mae y rhai a beidiasant -i ehyfranu wedi

myned yn dlotacli, a thhtachyv a pawb o'r fath, po leiaf a rodd-

ant, llwydaeh yr a y wisg
;
po dyna ei galon, tyna i gyd ei logell

liefyd; ond paham y siaradwn fel hyn, ai ein heiddo ein hunain

yr ydym yn gyfranu? Onid Duw a'n p'ia ni a'n heiddo? Efe

a roddodd fenthyg ei eiddo i ni er ein profi; arolygwyr ydym,

ynte, ar eiddo arall, ac iddo Ef y rhaid i ni roddi cyfrif pa fodd

y gwnaethom ; ac os arolygwyr drwg ydym, lleiaf i gyd a.gawn

i arolygu arno.

Er ys blwyddyn a hanner yn ol, codwyd dwylaw yn y Gym-
manfa hon i gynnorthwyo cenadon Duw i Benrhyn Gobaith

Da, ar gyfandir Affrica; ond gofynaf, pwy sydd wedi sefyll at

eu haddewid? Ychydig bach o gangenau o'r llawer sydd yma.

Os mai rhan o grefydd oedd cynnorthwyo y dynion hyn i fyned

i bregethu yr efengyl, pa ryfedd fod dynion a beidiasant wneyd

hyny yn achwyn nad ydynt yn teimlo cystal ag arferol. " Yr

oeddwn i yn meddwl mai ewyllys rydd oedd genyf," meddai y
cyfryw. le, yn siwr, ond beth yw ewyllys rydd, ai caniatad i

roi neu beidio ? Mae yn rhaid fod y dynion a ystyriant felly

mewn tywyllwch. Ewyllys rydd fel yna a adawa i'r anffydd-

lon gael coron o ogoniant ar orsedd wrtli ochr }
T ffyddlon,— i'r

diogwr gael myned i fewn i orphwysfa yr Arglwydd, yn ogystal

ar hwn a oddefodd bwys a gwres y dydd,—un a'u hachuba i

:gyd! Decbreuwr yr ewyllys rydd yna oedd Lusiffer yn y
nefoedd, a'i bleidwyr a'i pleidia. " Mi a'u hachubaf i gyd, an

-

fon fi, cant eu hewyllys rydd," ebe fe. Y rhai sydd a'r ewyllys

rydd yna a orphenant eu gyrfa gyda Lusiffer, i gael mwyniant

o'r un deyrnas. Ewyllys rydd y Saint, a'r angylion santaiddyn

y nefoedd yw gwneyd ewyllys Duw ar ol ei gwyboi. " Dy
ewyllys di, Dad, a wneler, ac nid fy ewyllys i." Dyna yr

ewyllys rydd a gynnygiwyd i Gynnadledd Ddwyreiniol Mor-

ganwg, ac y mae rhai wedi ei derbyn, ac ereill yn gwneyd yn
a\ ewyllys yr hen Lusiffer. Pan oedd Israel yn dyfod i fyny
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o'r Aifft, yr oedd Moses ganddynt i ddadgnddio iddynt ewyllys

Duw,— safon eu ffydd, a therfyn pob dadl. A iawn ddefnydd-

iasant yr ewyllys rydd bono, drwy ufyddhau i ewyllys Duw?
naddo, aethant yn rhy fras, a blinasant ar fwyd y boddlonodd

angylion Duw yn y nefoedd i fyw arno, a gwaeddasant am gig

yn ol eu hewyllys eu hunain, ac ni cliyfrifent Moses yn ddigon

da iddynt yn hwy, nac yn werth gwrandaw arno; ao o'r diwedd

gwnaethant lo o aur, yn ol eu hewyllys rydd eu hunain, ac a

addolasant hwnw, yn hytrach uar Daw a'u gwaredodd, ac a'u

porthodd a bwyd angylion, o herwydd iddo roddi ewyllys rydd

iddynt i wneyd fel y mynont. Fan welodd Duw eu cam-ddel-

nydd o ewyllys rydd, rhoddodd y gyfraith Foesenaidd iddynt,

sef dant am ddant, llygad am lygad, a llabyddio a cberrig, yn

ffrewyll i'w ffrewyllu am ei cham-ddefnyddio, ac am iddynt

sathru bwyd y nefoedd dan draed. " Am ddh stym fy ewyllys,

a rhedeg yn mhell oddiwrihyf, mi a'u fflangellaf yn ol," meddai

y Tad trugarog yn y diwedd. Dywed I'aul mai o herwydd

troseddiadau yr yehwanegwyd y gyfraith, sef am ^awi-ddefnydd

o ewyllys rydd.

Y raae rhai aelodau gyda'r Saint, wedi myned yn rhy

fras, ac yn cam-ddefnyddio ewyllys rydd, yr hon a roddwyd

iddynt gyda gwybodaeth o ewyllys Duw. Cofiwch am y gwas

anfuddiol, yr hwn a wybu ewyllys yr Arglwydd ac nis gwna, o

herwydd iddo gael rhyddid i wneyd neu heidio, a gurir a llawer

o wialenodau. Pa fodd y mae bod yn weision buddiol ynte?

Gwneyd mwy nag a ofynir ganddynt, o'r hyn y gwyddant sydd

eisieu ei wneyd; os na wnant hyn, trefn Duw y«r eu fflangellu

liyd nes eu gwnant ; megys dweyd fod b.vn a hyn y pen arnoch

i dalu o'r ddyled arosol yn ol eich cyfartMhvcli, am sathru un o

egwyddorion goreu y nefoedd, wedi ini hir <;eis o genych i'w

pharohu, neu ynte, amddifadu eich hunain o fretntiau yr eglwys-

a gynnelir gan ereill.

A oes yma rai am barchu yr egwyddor hon? Os oes, yr wyf

n yn barod i godi fy nwylaw i fyny tua'r nef yn arwyddocad

o'n bod yn myned i gael treial teg ami etto. Mae yr amser

wedi myned heibio i mi adael dynion i wneyd fel y mynont.

Beth a wneir? Rliaid gwneyd rhy wbeth. Y mae rhai Cang-

enau wedi talu, a pbe byddai y papyr genyf, cyhoeddwn

hwynt. Mi a wn fwy am anufydddod ihai nag a feddyliweh.
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ac ni wyddoch lai nad yw eich cymmeriad yn Seion wedi ei

•groniclo i'ch ewrdd mewn dydd a ddaw. Mae rliai a'i cyfrif-

ant yn ormod i roi Is 6jc, at y Demi. Nid wyf fi am gadw

dynion a wyddant ewyllys yr Arglwydd, a gallu ganddynt i'w

gwneyd, ae nis gwnant, yn yr Eglwys. Yr wyf am i Lywydd-

ion y Cangenau i edrych o hyn allan pwy sy'n cyflawni eu

dyledswyddau mewn cyfranu, a phob dyledswydd arall, dweyd

yn dda am eu gilydd, a byw mewn undeb a chariad. O her-

wydd fod rhai o'r petbau hyn yn cael eu besgeuluso, y mae

Glan Ysbryd yr Arglwydd yn cilio ymaith. Mae ei ddewis gan

bob Llywydd i osod y rhan hon o'r gyfraith Foesenaidd ar

bawb na iawn ddefnyddiant rydd ewyllys Duw. Dywedai

Moses wrth Israel gynt, " Rhaid i chwi wneyd hyn os ydych

am fod yn ddinasyddion yn Israel." Dywedwch c'nwithau wrth

y rhai ag ydynt ar yr enw o Saint, fod yn rhaid iddynt fod yn

Saint, os ydynt am aros yn yr Eglwys hon. Gwn fod cannoedd

o ddynion ar kyd y mynyddau yma a amddiffynant ein cref-

ydd, a rhwystrir hwy i fewn i deyrnas Dduw, o herwydd y
cam-ddefnyddia'r Saint eu crefydd. Gofynir gwaed y cyfryw

ddynion ar eu penau, pob un ag a ddemnir o horynt. a hyny, o

herwydd anffyddlondeb Saint i'w hachub! Pan ddaethom yma
yr oed<i yma tua hanner dwsin o Hennriaid Llywyddol yn cael

«u cynnal yn gysurus, yn y Gynnadledd hon, ac yr oeddynt

fel boneddigion eu golwg, ae achwynodd rhai fod gormod o

faich arnynt, a thvnais hwynt lawr i gyd, hyd at un heblaw fy

hunan, ac ysgrifenydd; po cynnilaf i gyd yr ynidrechem fyw.

Il'eiaf i gyd oedd y casgliadau i'n cynnal o hyd. a hyny o her-

wydd y cam-ddefnydd o'r egwyddor o ewyllys r\dd. Pan aeth

y brodyr Llywyddol ereill i ffwrdd, dywedaisna wasgwnarnoch

ond mor lleied ag a allwn, a llywyddais y Gynnadledd hon fy

hun, rhag eich gwasgu, na chadw neb a allasem wneyd heb-

ddynt, i fyw ar y Gynnadledd hon : ac er cywilydd i agos i

ddwy fil o Saint, dywedaf fod esgeulnsdod mawr wedi ac yn

bod, i ddiwallu anghenrheidiau y rhai a'ch gwasanaethant chwi

n ffyddlon eu holl amser! A ydyw hyn yn gyfiawn? Heb i

chwi wneyd yn gyfiawn ni fendithia Duw chwi. Ai gofyn mwy
o arian genych yn afreidiol yr ydym? Nage ddim; eithr yn

liytrach eich dysgu i iawn ddefnyddio yr egwyddor o ewyllys

rydd. i fodyn weision buddioL, au i ddianc rhag i'r Arglwydd
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osod y ffrewyll arnoch, a rhag i'ch llywyddion eich gorfodi i

wneyd, neu eich tori allan,—rhag i chwi sathru o dan eich traed

egwyddor a'ch dyrchafa am bob tragywyddoldeb, os ufydd-

hewch iddi. Yr egwyddor hon a'n gorfododd ni i fyned i

waered i ddyfroedd bedydd, ac a ddygodd i ni faddeuant pech-

odau, a dawn yr Ysbryd Glan, a gobaith am fwynhad tragyw-

yddol o wynfyd a hedd ; a'r egwyddor hon, os iawn ddefnydd-

iwch hi, a'ch dyrchafa i orseddau breiniol, ac yn etifeddion

pob peth.

Mae arnaf drueni dros. rai o lywyddion y cangenau, y rhai a

weithiant ddydd a nos braidd i gynnal eu teuluoedd, ac a ant

dros fryn a phant tra y parbao. eu clyniau i'w cario, ar ol rhai

er eu hadferyd, gan golli eu cysgu'r nos, a niweidio eu hiechyd,.

wedi gorfod gweithio y dydd, i gael gan ddynion i wneyd gof-

ynion Duw, yr hyn a ddyleat fod wedi ei wneyd o'u hewyllys-

rydd.

" Yr wyf fi wedi gwneyd fy ngoreu," meddai Llywydd y
gangen, i gael gan ddynion i gyfranu at y Demi, neu ryw
gasgliad arall. Cofied Llywyddion y Cangenau y gallant wneyd

y naill beth neu'r Uall o honynt.

Wedi iddo ddarllen y list o'r casgliadau am y chwarter a
aeth heibio, yn cynnwys tua £6 8s at ddyled y Gynnadledd, ac-

nad oedd Cangen Merthyr wedi rhoi dim ond chwe' cheiniog at

hyny, dywedodd,—Frodyr Merthyr,— Ni chaiffy fath wawd ei

wneyd o Offeiriadaeth Duw, ac o egwyddorion ei deyrnas. A
oes neb o honoch a ddigia pe rhoddwn gyfraith Moses arnoch?'

Gwell yw genyf gael gwared o ddynion na wnant ewyllys Duw,
a chael dynion o'r byd yn eu He, y rhai a wnant hyny; etto, y
mae yma rai ffyddlon yn tristau wrth weled diffyg o gydweith-*

rediad. Dywedaf wrthych wirionedd, mai o herwydd hyn y
mae dynion yn colli Ysbryd Duw, yn oeri, a myned i dafarndai

i wario eu harian, ac a syrthiant yn ol i gad'lug o dywyllwch^

Yr wyf am i chwi o hyn allan i fynu gweled naill ai ewyllys

rydd yn cael ei pharchu, neu y gyfraith Foesenaidd yn ffre-

wyllu ei hanmbarchwyr.

Yna edrychodd ar y list drachefh, a gwelodd fod £11 weai eu

casglu at y Demi, a dywedodd,— Faint o awydd, debygwch, y
mae Duw y nefoedd yn weled mewn dwy fil o bobl i adeiladu

Teml iddo? A fendithia Ffe y rhai a wyddant eu bod yn e$-
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geuluso ei orchymynion pendant? I ba le y uiae ystyriaeth y
cyfryw wedi myned?

Anfoddlona rhai gyfranu at y-Gymdeithas Yrnfudol, o her-

wydd na ohant hwy ddefnyddioyr arian fel mynont, ac ymfudo

y sawl a fynont.

Sefydlwyd y Gymdeithas hon gan y Llywydd Brighani

Young, ac y mae y bobl hyn am ddwyn ei swydd, wedi codi eir

deheulaw tua'r nefoedd i'w gynnal i fyny fel Llywydd! Dang-

osant mai golwg facb iawn sydd ganddynt arno, oberwydd nad

allant ymddiried ychydig bethau tymhorol i'w drefniant ef

!

Hyderaf fod digon wedi ei ddweyd i osod awydd ynoch i

wneyd yn iawn o hyn allan, ac os ydych am brofi eich Llywydd

a ydyw yn dweyd y gwir ai peidio, gwnewch fel y mae yit

dweyd, ac fe'ch bendithir ar eich canfed mewn pethau tymhor-

ol, a dylifa bendithion Duw fel yr afon ar bob ymdrech o'ch

eiddo, o herwydd Duw geirwir yw ein Duw ni.

Mae rhai yn symmud or Gynnadledd hon heb dalu y rhan a

ddylent at Ddyled y Gynnadledd, &c, ac yr wyf wedi gosod

y gyfraith Foesenaidd er cael hwn i fewn, gan fod fy Lly wydd-

ion wedi ei gosod arnaf finnau.

Gobeithiaf y cawn godi ein penau yn uwch na'r don, a chael

ein Cynnadledd i fyny o'r pwll hwn.

William Lewis, Ysgrifenydd.

(Tw barhau.)

UDGORN SEION,
IkKU

DYDD SADWRN, GORPHENAF 29, 1854.

Yk Ymfuoiad Mae yr hysbysuul diweddar o fwriad j
Brif Lywyddiaeth i gasglu y Saint Ewropaidd i'r Unol Dal-

eithiau, wedi cynhyrfu anesmwythder cyffredinol drwy yr Eg-

lwys yn Nghymru; a thra yr ymlawenhawn gyda hwynt yn y
dyIanwad hiraethog am Scion, ac yn y gobeithion adnew^-ddol

a geir drwy y trefniad o ymgasgl-fanau yn y Talcithiau; etto,
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mae y gofyniadau mynych am gynghor i fyned yn awr, a'r

rhyddid a gymmer rhai i ymbarotoi i ymfudo, yn ein cymhell

i ateb y cwestiwn hwn fel hyn, er arbed y draffertb o'i ateb

bob dydd braidd; sef, mai y cyfarwyddyd a gawsom ni yw, aros

.yn arayneddgar, hyd oni hysbysir ni gan ein Llywyddiaeth fod

y brodyr wedi cyrhaedd yno o Seion, gwneyd y darpariadau

bwriadol, cytuno am y cludiad yr boll ffordd, ac anfon eu bod

bwy yn barod. Dyma gynghor yr Ejrlwys, acni ddysgwylir i

ni ddweyd yn amgen; ac felly, ni alhvn ystyried y neb a elo

•cyn hyny, yn amgen nae anufyddhawr i gynghor; er hyny,

dichon amgylehiadau rhai eu cyfiawnhau am wneyd eith-

riad,—hwy sydd i farnu hyny yn ol eu hamgylchiadau, a

rhyngddynt hwy a'u Daw bydd y canlyniad o hyny; eithr

hyn, medihvii, ofer-waith yw i neb ofyn i ni am gynghor i

fyned. cyn y cawn y cynghor hwnw; ac ni oedwn ei wneyd yn

hysbys, wedi cael yr amser i gychwyn.

Nid amser i segura yw y tymhor arosol hwnw chwaith, eithr

dylai agoshad y eyfnod ymadawol a'u gwlad, eu perthynasau,

a'u eeno 11, ddeffro y rhai:a fagwelant y perygl o aros yn hwy
yn Babilon, i ddiwydrwydd dyladwy i rybuddio ereill o'u

den tu.—6 ddynesiad dydd mawr ac ofnadwy yr Arglwydd,

—

''ydd ewynip Babel fawr, a'i holl au-grefyddau, a'i chyrnmysg-

vdd anuuwiol o bob trythyllwch. Dvvys ystyriaeth o'u cyfrif-

•oldeb yngwyneb y ffaith y rhaid iddynt etto, ryw ddydd, sefyll

«yii;'li yngwyneb eu gilydd, aVa cymhello i roddi tystiolaeth

-egliii- a. deailadwy i'r rhai a adawant, am y trodiweddaf, efallai,

yn y fuchedd hon, drwy eu bucheddau cyfiawn, caruaidd, a

duwiolfrydig, eu hannogaetbau taerion, a phob diwydrwydd i'w

Inirgyhoeddi o'u perygl, ac o fendithion 3' waredigaeth. Dydd
•sobr a ddylai fod dydd y rhybuddio, canys sicr yw mai sobr-

wydd a lanwa bob mynwes ar ddydd y cyfrif. Dydd prysur

yw dydd marehnad, a mwy cyfoeth na'r bj'd a'i olud a ennilla

yr hwn a iawn ddefnyddia ddydd gras a thymmor iachawd-

wriaeth.

Doeth fyddai i'r ymfudwyr gofio hefyd cyn cychwyn, fod

gwyntyllau cryfach, ac etto yn gryfach i'w cyfarfod fel yr

agoshant at yr ysgubor ; anghenrbaid yw chwythu ymaith yr

As, cyn y bydd y gwenith yn Ian. Ymbarotoer i gyfarfod

jgwyntyllau yr ymgasglfanau cyfeiriedig, ynte; herwydd
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"siomir rhai os na chodant gorwyntoedcl digon cryfion i chwyrn-

ellu rhai o'r us dros y raor yn ol, ac feallai y caffant eu ffordd i

lygaid rhai i'w dolnrio, os nad eu dallu. Megys y mae ym-

lyniad ambell wenithen wrth ei hus, yn gofyn grymusack

nithiad i'w hysgaru, y mae ymlyniad rhai dynion wrth eu

pechodau yn gofyn ymdrech glewach i'w cael o'u gafaelion; ae

iel yr a ambell wenithen gyda'r 116 yr aiff dynion gyda eu pech-

odau, gan feio ar yr hwn a geisio eu hysgaru. Ymdreched pob

un ymlanhau ei hun, ac yna ni fydd perygl i'r wyntyll ei

chwythu gyda'r us.

Appwyntiadau.—Mae yr Henuriad Robert Evans wedi cael

ei ryddhau o Lywyddiaeth Cynnadledd Orllewinol Morganwg,

a'i osod yn Lywydd ar Gynnadledd Ddwyreiniol Morganwg, a'r

Henuriad William Lewis yn Ysgrifenydd, a dymunir iddo

ddechreu ar faes ei lafur yn ddioed.

Gosodwyd yr Henuriad Dewi Elfed Jones, o Lywyddiaeth

Cynnadledd Llanelli, yn Lywydd ar Gynnadledd Orllewinol

Morganwg, ac A. L. Jones yn Ysgrifenydd.

Mae y Llywydd Daniels yn y 'Gogledd er ys enyd, ac yn

ysgrifenu newyddion cysurlawn am ansawdd yr Eglwysi yno,

a Ilwyddiant yr efengyl.

LLYTHYR Y LLYWYDD DEWI E. JONES.

Llanelli, Gorph. 19, 18-54.

Mygedawg Lywydd Jones,—Hoff i mi yw anion atoch o

bryd i bryd ein helynt a'n hamgylchiadau yn y Gynnadledd

hon. Bu cyfarfod pregethu yn Porthyrhyd ychydig wythnosau

yn ol. Traddodwyd deg o bregethau yno gan wyth o honom.

Cawsom gymmwynasgarwch mawr iawn iawn, gan Mr.

Thomas, prif Westywr y lie ; rhoddodd i ni le cyfleus dros ben

i bi'egethu, ac i ereill wrandaw. Taled yr Arglwydd iddo ef

a'i wraig garuaidd yn rhagor na dau ddyblyg, am eu daioni a'u

cynnysgaeth i weision y Duw byw.

Cynhyrfodd y son am y mawreddog Brophwyd Joseph

Smith, rai dynsoddau traddodiadawl iawn, fel y dangosasant i

ni eu cefnau ymsdawedig, trwy ddodi o honynt y droed olaf yn

mlaenaf mor sionc ag y gallent ; a chan fod un o honynt dipyn

yn fwy cnawdog na'r lleill, yr oedd ei gerddediad yn fwjr
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elymsi, hwyrdrwrn, a phwfflyd. Pan oedd y cyfarfod boreuol

drosodd anfonodd am danaf y tu arall i'r heol, a rhoes i mi
groesaw, heb yngan gair am yr hyn a fu. tra y darllenai arall

yn y Newyddiadur, hanes marwolaeth gwraig ein hybarch Bat

riarch John Smith. Daethant drachefn i'r cyfarfod prydnawnol

pryd y cawsom bregethu a gwrandawiad rhagorol, oddieithr un

fenyvv hanner gwrachaidd a aflonyddai ryw ychydig arnom.

Ar ddiwedd y cyfarfod rhoddwyd i mi rai gofyniadau, gan y
dynsawd rhag soniedig, mewn perthynas i bregethu, sef "A
oeddem yn galw yr hyn a siaradem yn bregethu yr efengyl?"

Atebais ein bod. Gofynais iddo os oedd efe ei hun yn gwybod

rhywbeth am bregethu, ac os oedd, iddo ddangos i mi, yngwydd

y gynnulleidfa, y gwahaniaeth ag oedd, rhwngpregeth, araeth,

a darlith, &c, a pha fodd i gyfansoddi pob un o honynt. Ar
hyn aeth i gon/usion gwyllt. A gofynodd i mi, os mai rhyw

arwr (hero) bach oeddwn, yn penderfynu trechu pawb, a

gwneyd ffyliaid o ddynion, &c. Dywedais wrthomai hero bach

dros y gwirionedd oeddwn, ac y cawsai efe wybod hyny hefyd;

ac mai fy mhrif ddyben oedd dwyn dynion o dywyllwch tra-

ddodiadol i oleuni a gwybodaeth syml o efengyl Crist, Y dyn

hwn oedd yn dal swydd o dan un o foneddigion penaf yr ardal

hono, a chanddo, fel y tybir, gryn dipyn o ddylanwad ar ryw

fath o ddynion. Ac o herwydd fod ei leferydd yn ei gyhuddo,

deallais fod traddodiadau yn gyd-blethiedig a'i gyffansoddiad

palffog, a braidd yn cylchredeg gyda'i waed i ranau pellenig ei

gorff. Trodd ymaith gyda chywilydd, ac ugeiniau yn llygad-

rytlm arno gyda ffieidd dra, am ei anfoesgarwch mewn lie mor

gyhoedd, a gwaeddodd un dyn allan o'r dorf, '' dacw ef yn ffoi,

—Ayniigoward, dewch yn ol a sefwch eich tir wr," &c Ymaith

yr aeth gan fwmial, a rhoddais iddo good by, ac nis gwelais ef

mwyaeh. Hyderaf, er hyny, y daw yn fuan i edifeirwch, ac i

gydnabod y gwirionedd. Effeithiodd hyn yn fawr ar y bobl oil,

a pharodd ymgasgliad Uiosocach o lawer yn yr hwyr. Pregeth-

wyd gyda dylanwad nerthol, a chafwyd gwrandawiad rhagorol

iawn. Cyd-ganai amryw yn soniarus gyda ni ar ddiwedd y
cwrdd. Wrth fyned i'r t}r

, cyfarchid fi gyda llonder gan am-

ryw o'r gwrandawwyr, gan ddywedyd, " Wei done, yr ydych yn

fyw byth, ac wedi peri i'r cawr ffoi." Llawer ydynt yn credu

yn y lie hwn.



CDGORN SEIOK. 449

Yr hwyr canlynol, pregethodd dau o honom yn ymyl y lie, *

bedyddiwyd un. Wrth weled hyn, aeth yn dwrw mawr trwy

yr holl le. Ymunodd y gwahanol sectau ' cristionogol' yn erbyn

Saint y Goruchaf. Cynnpliasant bwyllgorau,—bygythiasant

yr hwn a roddodd le i ni bregetbu.—cynllunasant y llwybr

goreuyn eu bryd hwy i ladd ein dylanwad, ac i attal ein hym-

gyrch. Galwasant yngbyd fiinteioedd yr ysgolion Sabothol,

gan eu ffurfio yn gatrodau. Y Cadfridogion Kevrendaidd a'u

llywiasant i faes y frvvydr. A'r Sul canlynol, clywid swn niag-

nelau catechismau yn saethu bwledi traddodiadau yn erbyn y

Saint, a hyny gyda y fath rymusder a pbe gwelech gannoedd o

fan blantos y trefydd yn saetbu, neu chwythu bwmbwl neu

ffroth o ben pibell, i attal hynt y corwynt. A merch Seion ar

y bryn uwcb ben, yn crechwenu ha, ha, ha!

Yr wythnos ganlynol, sefydlasom Gangen newydd yn ymyl y
lie, yn cynnwys chwech o Saint, a bedyddiwyd un gwrol yno

wedi hyny, yr hyn a wua y nifer yn saith, ac argoel cryf am
fedyddio amrai yno yn ychwanegol. Yrydym yn enw yr Ar-

glwydd wedi gwersyllu ar gyfer y lie, ac y mae amddiffynfeydd

y tair teyrnas sectarawl ar fyned yn chwilfriw man. Mae y
lie dan bombardment parhaus genym. Ein tan-belenau a ym-

dorant yn orwyllt am draws eu gwersylloedd, nes y maent yn

aflonydd amrosgo, a'u Cadfridogion mal pe byddent wedi eu

syfrdanu mewn terfysg dihafal ac aruthrol. Credwyf am y 11a

hwn y gellir dywedyd am dano fel hyn:

—

Codir gwedd baniar heddwch,
I'r awelon ffloywon fflwch;

Ein lor gorchfygu a wnaeth,

—

A gwelir buddugoliaeth.

Sul, yr 1 <ieg o'r mis hwn, cynnaliasom Gymmanfa bregethn

yn y Chwech Heol. Pregethodd naw o'r brodyr o dan ddylan-

wad Ysbryd y Gwirionedd, a chafwyd gwrandawiad rhagorol a

channoedd yn wyddfodawl. Mae argoelion da iawn am fed-

yddio yn y lie hwn hefyd. Yr hwyr canlynol bedyddiwyd

un gan y brawd David Davies, fy nghydweithiwr ymdrechol,

diwyd a ffyddlon.

Corffolasom gangen newydd hefyd yn Trumsaran, a dyweu-

ydd genyf eich hysbysu fod bedyddio yn myned yn mlaen yn j
cylchoedd hyn. Er nad yw y Phariseaid sectarawl yn parchi*
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eynghor Daw. y maj y eyfreithwyr yn gwneyd, bedyudiasonr

un cyfreithiwr yaw, set', Williams, Ysw., Pinged, ac y mae ef

wrthi a'i 1 1 oil galon yn cyflawni cyfraith Crist, a gwneuthur

ewyllys ei Dad yr fawn sydd yn y nefoedd. Bedyddiasom rai<

yr wythnos ddiweddaf, a rhai yr wythnos lion. Y" mae ararai

etto yn barod ar fin y dwfr. 0, na welwn gannoedd yn rhagor

yn dyfod i fewn i'r eglwys hon, yr hon y gwn ei bod yu Eglwys

Iesu Grist.

Buom yn chwynu ychydig yr amser a basiodd, a da iawn

genym hyny, o herwydd tyfa y Ueill yn fwy praflT, rhonc, blag-

urog, a fl'nvy thlon, gan fwynhau Ysbryd Duw yn helaethach.

Llwyddiant ar brsgetbiad efengyl y tangnefedd, yn mhob man
trwy bedwar ban y bjrd. Yr ymgasgliad i Seion fyddo wrtli y
miloedd ar filoedd a liawer rbagor.

O doed, O doed y ddedwydd awr,

Caf fod yn rhydd o Babel fawr;

Ar Seion draw, a'i llwyddiant hi,

Mae tynfa serch fy nghalon i.

Gwrthrychau goreu'r ddae'r i gyd,

Ail dyddim ydynt yn fy mryd;
Tra euro calon dan fy mron,
Mi garaf lwyddiant heddweh hon.

Yn Seion eaf, byth i barhau,
Tthyn mae fy nghalon am fwynhau

;

Mae meddwl am ogoniant hon,

Yn tanio beunydd serch fy mron.

Yr eiddoch yn serchus,

Dewi Elfed.

IACHAD O'R CRYD.

St. Swr, Gorph. 9, 1854.

Mr. Gol..—Gan fod gidlu Duw yn cael ei amlysju yn eiu>

plith, ystyriwn yn ddyledus arnom ei wneuthur yn hysbys, er

gogoniant i'w Enw, a chadernid ffydd ei bobl Ef. Yr oedd

dwy o'r chwiorydd yn crynu o'r Cryd, sef Ann Parry, Park,

a'i merch Leah, pa rai a berthynent i Gangen Abergele. Hwy
a alwasant atynt Henuriaid yr Eglwys, sef John Parry, Ed-

ward Parry, a Rice Williams; a hwy a weinyddasant yr prdin-

had o eneinio ag olew, ac arddodiad dwylaw arnyntyn enw yr
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Arslwydd, a'r Cryd a'u gadawodd, ac ni chrynasant mwyach.

Mae amryw yrrri yn, ac allan o'r Eglwys yn dystion o'r uehod.

Ydwyf eich brawd 3*11 yr Ef'engyl,

Edward Parry.

CYFADDEFIAD THOMAS JOHN O'l GAM-GYHUDD-
IADAU YN ERBYN CAPT. D. JONES.

Abertawy, Gorph. 24, 1854.

Bakchus Svr,—Methaf a chuel esmwythder gan fy nghyd-

wybod. heb gydnabod fy meiau wrtbych, a chrefu am eich

maddeuant. Er cymmaint o ddaioni a welais ynoch ar hyd y

ffordd i Galifornia ac yno, ac er na welais ynoch drosedd o gyf-

raith Duw.; etto, rhyw fodd, cafodd y gelyn y fath ddylanwad

arnaf, fel ag i'm dwyn i'r fath dywyllwcl), nes myned allan o

Eglwys Dduw, a dweyd petliau drwg am eich cymmeriad

chwithau, ac er na fum euog o ddywedyd yr oil, na'r banner, o'r

hyn a dadogir arnaf, etto y mae yn edifar iawn genyf o her-

wydd i mi ddywedyd un drwg yn eich erbyn, ac yr wyf yn

taer erfyn eich maddeuant chwi, maddeuant y Saint, a madd-

euant Duw, fel y gallwyf ddyfod yn ol i'w Eglwys Ef, lie yn

unig y ceir bywj'd tragywyddol. Attebiad bnan, da chwi.

Eich gostyngedig was, ei

Thomas x John.
urwydd.

TETMLAD Y LLYWYDD JEREMY AT T. JOHN.

Anwyl Erawd Jones.— Gobeithxaf y maddeuwch i Thomas-

John yn ol ei ddymuniad, o herwydd ymddengj's i mi yn wir

tdifeiriol am yr oil a wnaeth i'ch erbyn; gwerthfawr yw ei

enaid yntau, ac hyderaf y byddwch mor barod i faddeu iddo

ef ag y profasoch eich hun yn barod i faddeu i lawer a

draethasant anwireddau arnoch, ac y caiff yntau faddeuant y
nefoedd, yw dymuniad eich brawd,

Thomas Jeremy.

ATEBIAD PR UCHOD.

Dywedik fod llawcnydd yn mhlith angylion Duw am bob pech-

adur a edifarhao, a theimlwn ninnau lawenydd wrth hysbysu y
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gallwn faddeu i Thomas John yngwyneb ei edifeirwch, hydy

nodpe byddai ei bechodau fel j'sgarlad ; eithr yn gymmaint ag

na allodd efe bechu mor fawr a hyny wrth dduo cymmeriad

un mor fychan a ni, hawdd yw maddeu iddo, a maddeued y
rhai a rwystrwyd o herwydd credu cam-gyhuddiadau arnom

;

iddynt hwy y gwnaeth y drwg mwyaf ; ni all efe, ni all arall

ond ein hunan ein nivveidio ni,— i ofal un galluocach y rhodd-

wyd ein cymmeriad i gadw, ac Efe a'i ceidw. Ceir gweled a

fydd taenwyr yr ystonau hyny mor barod a Thomas John i'w

galw yn ol, ynte ai gofidio a wnant, o herwydd iddynt gael eu

gwrthbrofi mor eglur a diymdrech i ni. Dysgwn oil ddwy vvers

oddiwrth hyn, sef i beidio rhoddi barn mor ehud ar arall, a

dysgwn beidio eu coelio chwaith ; eithr pan difenwir yn ddiaehos,

aroswn amser Duw i amddiffyn, Efe a bia dial. Yn dawel

aroswn iddo Ef roddi bach yn ffroenau ein diariiebwyr ereill

a'u harwain, er mor uchel eu ffroen, i lyfu y llwch nes teilyngu

maddeuant, fel yr asen wyllt,—yn eu mis y ceir hwynt. Hir-

amynedd Duw a'u harweinio i edifeirwcli, er achubiaeth eu

iieneidiau eu hunain, yw gweddi y
Gol.

AMRYWIAETHaU, &c.

Y Rhtfel.—Nid yw y llynges yn y Baltic wedi cymmeryd
Cronstadt hyd yn hyn, eithr gorchfygwyd y Rwsiaid gan y
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ARAETH Y LLYWYDD YOUNG YN Y GYMMANFA,

A gynnahwyd ar y fyed o Ebrill, 1854, yn v Tabernacl, yn

Ninas y Llyn Halen Mawr.

Yn flaenaf, frodyr a chwiorydd, carwn ddeall yn eglur beth yw
eich teimladau, a gwybod a ydyw pob person ag sydd yn pro-

ffesu ei hun yn Sant y Dyddiau Diweddaf, yn meddu sicrwydd

y boreu heddyw, ei fod wedi ei heddychu a Duw.—fod ei hedd-

xvch megys afon ffrydiog dragywyddol, fel y byddo Ysbryd yr

Arghvydd Iesu ynddo megys fFynnon o ddwfr bywiol. Os yw
Ysbryd Duw ynoch fel hyn, yn tarddu i fywyd tragywyddol, y
mae yn adnabyddus i chwi. Hyn yw y rhan bwysicaf o

orchwyl ein Cymrsianfa. Pe bai ein eisteddiad yn parhau am
flynyddoedd, nis gwn am un neges a chjTiimaint o bwys i'w

gosod ger bron ein Cyrnmanfa. Pedair blynedd ar hugain i

heddyw y sefydlwyd ein Heglwys. Meddyliwn fod miliwnau

o bobl yn perthyn iddi, neu meddyliwn fod ychydig, a hwy wedi

ymadael ag Ysbryd yr Efengyl Santaidd, wedi gwrthgilio yn

eu sercbiadau, ffydd, ac ysbryd dadguddiad,—wedi ymadaw a'r

Arglwydd eu Duw, ysbrydoliaeth yr Ysbryd Glan, gweinidog-

aeth angylion,—y doniau a'r bendithion wedi eu gadael,—wedi

ymgynnull mewn rhith, yn cydsynied ag arfer sefydledig, yn

ymarfer ag ordinhadau teyrnas Dduw, yn canlyn rheolau a

threfniadaeth iawn ffurfiad Eglwys Iesu Grist o Saint y Dydd-
ian Diweddaf, a dim rhagor na rhith faA'ol ynddynt, nis gall-

.ant dderbyn un gronyn o leshad wrth gyfarfod fel hyn. Yna,
28 [pris }g.
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yn gyntaf, gofynaf i'r brodyr ag sydd wedi bod yn y deyrnas-

arn ugain, un ar hugain, dwy ar hugain, a thair ar hugain o

flynyddoedd (oblegid y mae yn bresennol rai sydd wedibod yn
yr Eglwys o'r dechreuad^), pa fodd y maent yn teimlo y boreu

hwn? Beth yw cyfiwr eich meddyliau? Pa fodd y mae eich

ffydd? A ydych yn teimlo mor ddedwydd a pban ddarfu i

chwi gofieidio yr Efengyl gyntaf ? A yw y&bryd dadguddiad

ynoch yn a«r megys y pryd hwniv? Beth a ddytora dderbyn

yn ateb, pe atebid yn iawn? Gallaf roddi fy meddwl i,—credaf

fod Uavver a all ddweyd yn wirioneddol, fod Ysbryd yr Ar-

glwydd wedi cymmeryd ei drigfa gyda hwynt, yn anneddu

gyda hwynt yn barhaus o ddydd i ddydd, o wythnos i wythnos,,

o fis i fis, ac o flwyddyn i flwyddyn. Nid ydynt byth hebddo,

o herwydd ei fod ynddynt, ac o amgylch iddynt yn wastadol,

y maent yn Uawn o hono o goryn eu pen hyd wadnau eu

traed, ac y mae yn gydymaith parhaus iddynt. Gyda phob

dyn a menyw a fydd yn ffyddlon i'w Buw, i'w crefydd, wedi eu

cyflawn brofl, y gwna yr Arglwydd yn ddiau ei drigfa,—gyda

hwy y preswylia Efe, ac nis gadawir hwy iddynt eu hunain,

nag i allu y gelyn ddim mwy. Dichon y cant eu profi a'u

temtio, ond bydd arfau eu hamddiffynfa bob amser yn barod,

eu tarian sydd wedi eu boglymu, yn wastadol wedi eu harfogi

ag arfogaeth Crist, yn alluog i guro yn ol, i daflu ffwrdd, a

dinystrio pob gallu o eiddo y gelyn a ymosodo arnynt.

Dyma yr awgrym cyntaf o'n Cymmanfa. Gofynaf etto i'r

brodyr a'r chwiorydd a ddaethant i'r Eglwys yn ddiweddar, ac

o fewn ychydig flynyddoedd wedi croesi y gwastadedd i'r lie

hwn, pa fodd yr ydych yn teimlo, a ydyw Ysbryd yr Arglwydd

yn awr yn gorphwys arnoch? A ydyw gweledigaethau eich

meddyliau yn agored i weled ac amgyffred y pethau pertbynol.

i fywyd ac iachawdwriaeth? A ydych chwi yn caru yr ys-

grythyr, gair y bywyd, fel yr Arglwydd, a'i bobl, a'i gyfiawn-

der, megys ag y gnaethoch y dydd pan y darfu i chwi gofieidio

yr Efengyl hon gyntaf ? Os nad ydych wedi gwir brofi ynoch

gynnyrch o ddaioni nefol, wedi cynnyddu yr ydych yn ysgol-

heigion hurt. Pa sawl un a all ddweyd eu bod wedi gwir brofi

cynnydd o'r Ysbryd yna, a dweyd, Yr wyf yn caru yr Ae=

glwydd, yn caru ei bofc, a'i achos yn well, well, bob dydd o'ni

bywyd; fy nealltwriaeth sydd yn cael ei ynieangu, o herwydd
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fy mod yn gweled ac yu deall llawer o bethau, pa rai nad

oeddwn yn ddeall pan ddarfu i mi gofleidio yr Efengyl gyntaf.

Gan mai ychydigyr oeddwn yn garu, yr wyf yn awr yn cam
achos y gwirionedd yn helaeth; gan mai ychydig yr oeddwn

yn wybod, yr wj'f yn awr yn gwybod llawer mwy, ac felly,

mown cyferbyniad i'm cynnydd mewn gwybodaeth, y mae fy

ngbariad a'ui bymddiried yn fy mrodyr. A ellwch ddywedyd

hyn mewn gwirionedd? Os gellwch, y mae pob peth yn iawn.

Etto, apeliaf at y rhai hyny ag gydd yn euog o droseddiad-

au (os oes rhai yma), ac yn diiyn hyny. A ddaelhoch chwi

o'ch eartrefieoedd i'r Gymmanfa hon, cyn yn gyntaf edifarhau

am eich pechodau, a chael maddeuant? Os felly, yr wyf am
i chwi ymadael ar yr hamdden breBennol, a myned gartref etto,

ac yno yr wyf am i chwi aros nes y bydd eich pechodau wedi

eu dileu; neu ceisiwch gan Henuriad i'ch bedyddio yn afon y
Ddinas, a golchi ymaith eich pechodau, fel na fyddwch yn
rhwystr i'r rhai sydd 3m bur, fel y byddo calonau pawb yn y
Gymmanfa hon yn bur gerbrou Duw, a chael ychydig i'w gyf-

ranu i'r holl gorff, fel y byddo pob calon yn cael ei goleuo trwy

allu Duw, a derbyn Ysbryd Santaidd yr Arglwydd Iesu Grist,

a chyunyddu o'r ameer presennol mewn pob cyfiawnder, ac nid

myned a dyfbd fel drws ar ei fachau, heb un cyfnewidiad er

gwell. Pan fyddo y bobl yn cwyno ar eu giiydd, ar yr Eglwys,

ar galedi, ar amser caled, ar y peth hyn a pheth arall, her-

wydd nad yw yr Arglwydd yn siarado'r nefoedd a'i lais ei hun,

o herwydd nad yw dadguddiadau Duw yn eglurhaol, megys yr

oeddynt yn nyddiau Joseph Smith. Yr oil ag sydd genyf i

ddweyd wrthych yw, parotowch eich calonau, herwydd fod

yr oil i ehwi, a gellwch ei dderbyn, a llawer mwy nag yr

ydych yn gwybod pa beth i wneyd o hono. Dyna gymmaint

ag sydd yn anghenrheidiol i mi i ddweyd ar y pwnc y*a.

Bydded i bob dyn a dynes ymddarostwng eu hunain gerbron

yr Arglwydd, ac ymarferyd a ffydd nertbol. A ddaethoch chwi

yma 1 gael eich bendithio gan y Brif Lywyddiaeth, a'r Deu-

ddeg? Nid yw yn ein gallu ni eieh bendithio, os nad ydych

yn barod i dderbyn bendith gan ein Tad yn y nefoedd. Gallwn

sefyll ger eich bron yma, a siarad a chwi, ond nis gallwn roddi

Ysbryd yr Arglwydd, os nad ydych yn bftroi i'w dderbyn,

trwy ein gweinyddiaeth ni, y mae yn dyfod oddiwrth yr Ar-
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glwydd. Bydded pob calon, ynte, yn weddigar, yn wyliadwr-

us.gan ymarferyd ffydd, a cheisio yn ddiwyd am y bendithion i

ni ein hunain, ac yna ni a gawn ein bendithio gyda ein gilydd.

Yr wyf yn gwylied y bobl hyn gyda phryder mawr, a

tbeimladau am eu mawr leshad. Yr wyf yn edrych ar eu hym-
arweddiad, ac y mae yn drist genyf ganfod llawer yn crwydro

yn eu teimladau oddiwrth ffyrdd gwirionedd a chyfiawnder.

Mynych y gofynir i mi, a yw yn iawn i ddynion a ddaethant

i'r Dyffryn, wedi cael eu bendithio a'n hadfendithin, ac o'r

diwedd i dderbyn eu cynnysgaeddiadau, ac yna myi.ed i Cali-

fornia; ac oni ddylid eu tori allan o'r Eglwys. Dylent gad eu

tori allan oni bai un peth, y mae yr Arglwydd am iddynt gael

digon o gyfleusderau, i gymmeryd llwybr i achub eu hunain..

Nid meddwl yr Arglwydd yvr eu tori allan, fel peth cyffred-

inol, o ganlyniad, y mae yn well i unman beidio. Pe byddai

yn feddwl yr Arglwydd, ninnau a gydsyniem, ond yn gym-

maint ag nad yw, byddem yn cyfeiliorni wrth wneuthur hyny.

Pe bai pob dyn, dynes, a phlentvn yn y deymas hon yn byw
yn ngoleuni, bendithion, a dadguddiadau yr Iesu, ai tybied yr

ewyllysiai neb o honyut fyned ftja Chalifornia? Atebech y
gofyniad hwn yn nacaol, a gwaeddech allan am gael arbed y
poen a'r dyoddefaint a gaffid trwy fyned yno, ac am ddianc

rhag y gofid, cyfyngder, ac ing trwy aros gyda phobl Dduw.

le, frodyr, chwychwj ag sydd am fyned, ewch ; ond y mae

genyf rywbefrh yn ychwaneg i ddywedyd wrthych, hyny y w,

talwch eich cyfiawn ddyledion cyn yr eloch, a pheidiwch a

chymmeryd eiddo pobl ereill.

Mynych y gofynir i mi, a achubir y rhai a ant i Galifornia i

chwilio R*a olud bydol. Atebaf. gwneir rai o honytt. ond

megys trwy dan. Nid oes ganddynt ddigon o ddoethineb,

pwyll, na gaSu naturiol, a meddyliaf fod eu hysbrydoedd. cyn

dyfod i'r byd, heb eu cynnysgaeddu a'r un cyfartalwch o res-

wm ac adfyfyriad ag ereill, fel nas gellir eu hachub ond trwy

dan. Eled yrhai aewyllysant i Galifornia, ac os yw y Saint

yn ddyledus iddynt, talwch iddynt yn anrhydeddus; ac os

ydynt'hwy ya ddyledus i chwi, gorfoder hwynt i'ch talu. Fel

peth cvffredinol, yr wyf wedi gorfodi brodyr i dalu i mi yr hyn

sydd ddyledus. Yr wyf wedi penderfynu iddynt dalu eu dyled,

ac hefyd na chaffont ladrata dim oddiwrth y bobl hyn, fel yr
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fclont i'w dyoddefaint mor gynted ag y bo modd, o herwydd po

cyflymaf yx ant yno, pyflymaf i gyd yr ant trwyddynt. A
achubir hwynt? Gwneir. Beth! a'u darparu i fyned i deyrnas

nefol Duw ? Ie, os edifarliant am eu pechodau, a throi at yr

Arglwydd. A pha beth a wnant yno ? Dywedwyd wrthynt

er ys blynyddau, am beidio gwneuthur dim ag a fuasai yn

cynnorthwyo ac yn adeiladu y cenedloedd. Ond hwy a wnant

hyny, ac o anghenrliaid y mae yn rhaid iddynt fyned trwy y
dyoddefaint sydd yn eu haros, er eu parotoi i fyned i'r deyrnas

nefol. A gorouir hwynt a choronau gogoniant, anfarwoldeb, a

bywydau annherfynol? Na wneir, ond parotoir hwynt i fyned

yno i wasanaethu ereill, a ddarparwyd i dderbyn teyrnasoedd,

gorseddau. ty wysogaethau, a gailuoedd, yr hyn a ymddengys

yn ddyeithr i rai o honoch chwi. Os }
7dych am ei wybod, dy-

wedaf y jjwirionedd, a galwch ef yn ddadguddiad neu unrhyw,

beth arall a fynoch. Pan yr eloch i fewn i'i' deyrnas nefol

bydd eich cyrff adgyfodedig genych, eich teuluoedd, a'ch cyf-

eillion, wedi ymgasglu o'ch hamgylch, a chymdeithaswch a

liwynt yno, megys yma. Yr ydym yma yn farwol, yno yn

anfarwol, dyna'r unig wahaniaeth a lydd. Y mae marwoldeb

yn gyffelybiaeth berffaith o gynllun ueu arwyddlun y deyrnas

nefol. ond yn unig foil un yn farwol, a'r lla.ll yn fywyd mewn
anfarwoldeb. A ellwch chwi ag sydd a ffermydd eang, eu

gweithio a'ch dwylaw eich hunaiu ? Na ellwch, heb gyflogi

cynnorthwy. Gofynwch i'r ddynes a tlieulu o 30 i 40, o dan ei

gofal, os gall hi wneuthur yr oil ag sydd yn anghenrheidiol

i'w wneyd a'i dwylaw ei hunan? Nis gall ei wneyd heb gael

gwasanaethddynion i'w chynnorthwyo. Oddiamgylch i'r

ffermwr mawr y mae ei gyfeillion, pa rai sydd yn alluog i gael

eiddo, ac i fod yn anymddibynol, ac felly y maent yn ymddi-

bynol ar y dyn a fedr hyfforddi, a chyunyddu o'r elfenau, olud

y bywyd hwii, mae yn eu cyflogi, ac yn talu eu cyflog, er ei

gynnorthwyo i wneuthur y gwaith anghenrheidiol, i wella pob

troedfedd o'i fferm neu etifeddiaetli. Ceir yr un peth yn y byd

nefol, yn mhlith teyrnasoedd ein Tad yn y nefoedd.

Ceir miliwnau o drigolion y ddaear jaio, ag sydd yn analluog

i gael eu coroni a gogoniant, anfarwoldeb, a bywydau annher-

fynol. Y rhai sydd yn ffyddlon yn gusod eu talentau allan er

eu cynny ddu, a dderbyniaut eu cynnydd yn ol eu diwydrwydd.
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Er hyny, a ddywedwn y bydd pawb yn alluog i ddyfod yn af-

glwyddi, yn freninoedd, a chael eu coroni a, choronau o ogoa-

iant, yn derbyn teyrnasoedd, galluoedd, dyrchafiadau, a gor-

seddau? Na ddywedwn, © herwydd na fyddant yn fwy

galluog i hyny yno, nag ydynt i fwynhau golud mawr yma,

nac o'i iawn ddefhyddio (pe yn eu meddiant,) yn y cyflwr

marwol hwn, yr hyn yn ddiau a fyddai eu dystry w. Ni fyddant

yn gwybod pa beth i wneyd a'r fath olud mawr. Gellwch

roddi hyn i lawr yn ddadguddiad, a gosod y brawd George i'w

ysgrifenn.

Eled y brodyr hyny i Galifornia ag a ewylh siant, ond dym-

unaf arnynt i fod yn onest. Y mae genyf «n dymuniad arall,

sef myned a'r holl rai anonest gyda hwynt, o herwydd nas

gallwn gael en gwared. Er hyny, y mae yn ff'aith adnabyddus

fod y gwenith a'r efrau i gyd-dyfu hyd y cynhauaf, a'r defaid

a'r geifr i fod yn yr nn gorlan hyd amser y didoliad. A oes

defaid yn myned i Galifornia yn ogystal a geifr? Oes. A
fydd rhai geifr yn ares yma?
Y mae hyn yn fy arwain at y peth sydd genyf i'w osod ger

bron y Gymmanfa, a bydd yn destun godidog i'r brodyr i breg-

ethu arno. Rhoddaf osodiad o fiaen y Gymmanfa hon i ehwi i

benderfynu arno; h. v., i ddewis dyn a'i anfon i Galifornia

Uchaf, dywedwn, er enghraifft, i sefydliad y brawd Horner, i

osod He er ymgasglu y Saint i'r rhan hono o'r byd. Y mae y
brodyr Arnasa a Rich eisoes wedi codi baner yn California

ddeheuol. Anfonwn hefyd o'r lleoedd hyn ddynion i Oregon, i

bregethu yr efengyl, o herwydd bydd llawer o'r rhai a fu yn

help yr eilier eurog, wedi rhedegi'r tan a chael eu deifio, a bydd

yn dda ganddynt gael cyfleustra i adael en hynfvdrwydd, ac

ymgynnull etto gyda'r Saint. Sefydlwn le i ymgasglu yno

hefyd. Dymunem hefyd anfon dynion i'r Unol Daleithiaa, i

sefydlu dau neu dri o leoedd er ymgasglu y Saint yno. Yna
bydd y Saint o Loegr, Ysgotfend, Cymru, a Germany, yn ogys-

tal a'r Saint o blith eenedloedd ereill o'r hen fyd, pa rai sydd

a'r anhawsdra mwyaf i gael pedrolfeini. gweddeoau, a lluniaeth

i groesi y gwastadedd, wedi arbed yehydig sylltau, gallant

groesi y dyfroedd i un o'r sefydliadau hyn, ])e y byddant o dan

nawdd Henuriaid da, a anfonir i gymmeryd gof'al o honynt. Y
mae genym gystal hawl i fynecl i fyw i'r Unol Daleithiau ag un
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<3yn ag sydd yn byw yno. Dyraa y peth sydd genyf i osod

gerbron y Cymraanfa i fod yn destun am ychydig o bregethau

byrion. Bwriadwn gael sefydliad yn Ohio, ac un arall yn

Missouri, er ymgasglu y brodyr ag sydd ar wasgar yn y tiriog-

aethau hyny yn bresennol, a'r rhai a ddichon ddyfod etto yn yr

amser dyfodol.

Yn flaenaf, dymunwn hysbysu y dichon y brodyr a sefydlir

yno am ychydig, gael eu fflangellu a'u dyrnu, fel pan y deuant

i'r lie hwn, ni fydd eisieuarnynt redeg i California, a gadael

eu cludiad yma, dyledus i'r Drysorfa Ymfudol, heb ei dalu.

Dymunwn eu gosod i lanhau parddu, nes glanhau y gwenith

yn Ian oddiwrth yr us, ac yna eu rheddiyn y wyntyll, ac yna

trwy y screen, cyn y byddont yn barod i ddyfod yma, a'u gosod

yn hopran y felin iV mhalu.

Y brawd Brigham, a ydych cbwi yn wir yn credu y cawn

ein ffrewyllu yno? Nid oes un perygl g hyny, beth bynag, o

herwydd nad ydyw Crist a Belial wedi dyfod yn gyfeillion

•etto. Nac ofnwn hyna, ond casglwn y bobl yno, a gadawn y
canlyniad gydag Arglwydd Dduw Israel, ac ymddiriedwn yn-

ddo Ef i gyfarwyddo yr oil er ein lies.

A bleidleisiwch i gael tri o leoedd ymgasglu yn yr Unol

Daleithiau? Y mae genym un yn California, a gallwn sefydlu

tin arall yn Oregon, er yn newydd, cynllun rhagorol yw. Mi

osodais y peth gerbron Franklin D. Richards cyn ei ymadaw-

iad, a dywedodd y gallasai anfon deg cymmaint o Saint yn y
ffordd yma na'r hen ffordd. Pan fyddo ffordd New Orleans

•wedi cauad, gall yr Ymfudiad gael ei gario yn mlaen trwy

New York; ac wedi tirio yno am ychydig o sylltau, gallant

sicrhau He ar y gledrffordd, a thirio ar unwaith yn un o'r sef-

ydliadan yn y Taleithiau, lie y cant eu haddysgu er eu parotoi

i frned yn mlaen yn mhellach ar eu taith.

Danfonir deg i'r lie hwn mor hawdded ag un yn y ffordd arall.

Os byddant am wrthgilio, yr ydym am iddynt wneyd hyny yno,

ac nid dyfod yr holl fibrdd hyd yma i wrthgilio. Yr ydym am
iddynt gael digon o brofedigaetb.au, i'w boddloni hwy a ninnau,

pa un a ewyllysiant fod yn Saint ai peidio, cyn y bydd iddynt

hwy fyned trwy yr holl ludded, llafur, a chost i ddyfod i'r

dyffryn pellenig hwn, ac yna i wrthgilio yma. Yr ydym am
riddjnt gael cyfle i wrthgilio heb gostio mor ddrud|iddy.nt.
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MARWOLAETH Y PATRIARCH JOHN SMITH..

(0'r " Deseret News.")

O'r braidd y dystawa clul y naill berson mawreddog ar ein

clustiau, cyn y gehvir arnom i gyhoeddi ymadawiad person

galluog ac anrhydeddus arall o'n plith, i osod ei gorff i or-

phwys am enyd, ae i fyned tu draw i'r lien i siglo dwylaw, ac i

gyd lawenhau a'i frodyr Joseph ac Asahel, ac a'inaiaid Joseph

a Hyryni, a'r ffyddloniaid o bob oes fynedol.

Bu farw yn ei gartref yn y ddinas hon, am ddeg mynyd wedi

unarddeg o'r gloch, ar y 23ain o Fai, John Smith, Patriarch

Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, wedi mis o-

nychdod caled.

Ganwyd y Tad Smith yn Derryfield (yn awr Manchester))

Svvydd Rochingham, Hampshire newydd, ar y 14eg o Orphenaf,,

1781, mabwysiadodd y ffydd, yr hon a gadwodd ei einioes am
hir amser mewn defhyddioldeb, ar y 9fed o Ionawr 1832, ac-

ordeiniwyd ef yn Henuriad, wedi i'r meddygon ei roddi fyny i

farw o ddarfodedigaeth
;
yr oedd y tywydd mor oer fel y gor-

fodwyd i dori yr ia, ac o'r amser hyny cynnyddodd ei nerth a'ii

iechyd.

Symudx>dd i Kirtrand, Ohio, yn 1833, ac oddiyno i Adam-
ondi-Ahman, yn Svvydd Daviess, a llywyddodd gangen o'r Eg-

lwys yno, hyd nes ei gyrwyd ef allan gan derfysglu yn 1839, a

chyrhaeddodd Illinois ar yr 28ain o Chwefror yn yrun flwydd-

yn. Sefydlodd yn Green Plains, chwech milltir o Warsaw, He

yr hauodd yd, yr amgauodd dyddyn, ac y cyfiawnodd lawer o

waith caled, ag oedd yn annghyfaddas a'i iechyd a'i oedran, a

orfodwyd arno er cynnal ei deulu. Symudodd i Commerce
(wedi hyny Nauvoo). yn Mehefin, a phenodwyd iddo lywyddu

yr Eglwys yn Iowa, ar y 4ydd o Hydref, ac ar y 12fed symud-

odd i Swydd Lee i gyflawni cenadiaeth yno.

Symudodd i Macedonia, Swydd Hancock, Illinois, yn Hydref

1813, yn ol ei appwyntiad blaenorol i lywyddu y Saint yn y lie

hwnw. Ordeiniwyd ef yn Batriarch yn Ionawr, 1844, ac yn
mis Tachwedd o'r un rlwyddyn, gyrwyd ef gan y tcrfysgwyr o

Macedonia i Nauvoo, lie y parhaodd i weinyddu bendithion

patriarchaidd er llawenydd i filoedd, pryd y gorfodwyd ef dra-

clietn gan ffyrnigrwydd tcrfysgwyr talaith rydd Illinois, i ym.-
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adael a'i gartref, ar y 9fed o Chwefror 18-16, a chyda ei deulu i

groesi y Mississippi, i chwilio am sefydliad heddychlon yn

mhlith anwariaid ac auialwch pellenig dyffrynoedd y myn-

yddoedd.

Wedi treulio gauaf erchyll ar y geulan ddeheuol o'r Missib-

sippi, mewn lie a elwir Winter Quarters, eyehwynodd drachefn

gyda'i fintai flinedig o ychain, ar y 9fed o Fehefin, 1847, a

chyrhaeddodd y lie hwn ar y 23ain o- Fedi. Llywyddodd ar yr

Eglwys yn y Mynyddoedd hyd lonawr 1, 1849, pan yr ordein-

ivvyd ef yn Batriarch ar yr Eglwys, o dan ddwylaw y Llyw-

yddion Brigham Young a Heber C. Kimball.

Symudodd allan o'r Gaer i'w ddinas-ran, yn Chwefror, 1849,

a dyma'r unig fan lie cafodd gyfle i wrteithio gardd am ddwy

flyuedd yn olynol, o'r tair blynedd ar hugain diweddaf.

Yn ychwanegiad i'r amryw, yr effeithiol, a'r dirfaAvr les i

liloedd yn ffordd iachawdwriaeth, gweinyddodd 55600 o Fen-

dithion Patriarchaidd, pa rai a gofnodwyd mewn saith o lyfrau

mawrion, wedi eu hysyrifenu yn agos, ac wedi terfynu yr an-

hawdd ddyledswyddau, o'i dreuliedig brawf gyflwr daionus, i

fyned i sefyllfa o orphwysdra, lie yn foneddol y canlyna ac yr

anrhydedda ei weithredoedd ef, ac a barha, i roddi ei fedrus

gynghorion er llvvyddiant a dedwyddwch Ssion.

Cyf. Wa. Sims.

UDGOEN SEION
H hll

DYED SADWEN, AWST 12, 1854.

Gair at ein Darllenwyr.—Cynnwysa yr erthygl cyntaf

yn y rhifyn hwn dameidiau melj's i'r Saint, wedi eu harlwyo

gan ein hybarclms Eywydd B. Young, gwledd i'n henaid ni

yw ei holl ddysgeidiaeth ef, a'r gred y gwleddwch chwithau

arnynt a'n cymhellodd i'w rboddi o'ch blaen. Myfyrier yn

weddigar nes y dclo cylla yr enaid i frashau ar ymborth Seion

tra yma, os dysgwylir cynnyddiant byd fywyd diderfyn drwy-
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ddynt aT ol myned yno. Mae yr ychydigfeddyl-ddrychau a geir

gan ein hanwyl Lywydd F. D. Richards yn niwedd y rhifyn

hwn, yn deilwng o'u darllen fwy nagunwaith, a phob un glan

ei galon a gnoa ei gil arnynt, ac awnayneuhol. Mor felys

genyrn ywprofionfel hyn ein bad ni o'r un ysbryd a'n Llywydd

yn dysgu y Saint, fel y gwelir wrth gymharu y " Sylwadau"

hyn o eiddo ein Llywydd a'r hyn a ysgrifenasorn yn y rhifyn

blaenorol o'r Udgorn! Mae yr ysbryd yn cymhell, nid y brodyr

Seisnig yn unig, ond y Cymru hefyd a wahoddir drwy eu Htjd-

gorn i ymbarotoi i'r ymfudiad, drwy fod wedi gwneyd eu rhan

i argyhoeddi y byd, a'u gadael yn ddiesgus, drwy eu bucheddau

difrycheulyd ; a gwelir nad ystyria ein Llywydd fod neb yn

barod, nac a ddylai gael ymfudo, hyd oni fyddo wedi talu ei

gyfartalwch at gario y gwaith yn mlaen—na all fyned os gedy

idd ei frodyr arosol dalu ei ddyled ef at rent eu capel, y Demi,

nac at unrhyw ddyled arosol arall, nac yn enwedig os na fydd

wedi talu am y llyfrau a gafodd ; eithr beth a feddylid pe

gweiid dosparthwr yn cychwyn ei ffordd i Seion ar ol camddef-

nyddifl arian y llyfrau, a gadael y Saint i'w had-dalu drosto?

Hyderwn na welir y fath beth yn ein heglwys. Hyderwn hefyd

yr edrvcha Llywyddion Cynnadleddau a Llywyddion Cangen-

au, na fyddo ceiniog o arian y llyfrau yn .myned i un man, nac

at- un defnydd amgen nag i'r Swyddfa lie yn unig y perthynant

«yn onest. Ac etto, gahvn eylw at osod arolygwyr at bob dos-

parthwyr ar ddiwedd pob chwarterl Rhag camsynied, gofaler

am wneyd hvu.

A rpwvNTiADAU.— Appwyiftiwyd yr Henuriad Benjamin

•Jones i Lywyddu Oynnadledd Lla-nelli, a'r Henuriaid Lewis a

J). Davies yn Gynghorwyr, a J. J. Phillips yn ysgrifenydd &

gjhrif ddosparthwr.

CYMMANFA DDWYREINIOL MORGANWG.
[P.ii had o dud. 44S.]

DIWEDD SYLWADAU Y LLYWYDD JONES.

13dm yn Llundain >n y Cynghur yn ddiweddar, ac 0! na

tfiuapai yr ysbryd oedd yno yn cael ei dywallt ar led yn
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Tighalonau Saint Dwyreiniol Morganwg. Yr oedd y rhai a

ddaethant yno o'r dyffryn, yn llawn cariad a gwres gwaith

Duw, yn meddwl mai hanner cysgu mae y Saint yn Babilon,

Dynion oeddynt ag oedd wedi arfer gwveydpcb rhan o'u crefydd,

a chwithig ganddynt oedd gweled neb yn peidio.

Mae cyfnewidiadau ereill yn Seion,—maent yn amcanu am
sefydliad newydd yn y Taleithiau,— yn Cincinnatti Ohio, ac

yn nghyffiuiau St. Louis, a daw y Llywyddion o Seion, i ddar-

paru yno le i'r rhai a ant oddiyma yno, fel y cant waith yr haf

neu y gauaf, er ennill modd i fyned yn mhellach.

Cofiwch mai darparu ana nyny y maent. Ni ddywedwn hyn

pe niweidia y cyfraniadau at y Drysorfa Ymfudol; a chyn yr

awn yno y mae genym i lanbau ein dwylaw oddiwrth waed ein

cydddynion, drwy eu rhybuddio a tbystiolaetbu iddynt yr liyn

a wyddom.

Bydd y sefydliad hwn yn feddyginiaeth rhag i ddynion wrth-

gilio oddiamgylch St. Louis, a Yhedeg i'r Taleithiau i weithio,

&c. Cant gyfle i gael rhagor yno atynt, a byddant barod i

weithio eu ffordd i Seion, ar y gledr-ffordd a wneir i'r dyffryn,

pan y caffont gyfle.

Mae llawer ffordd gan yr Arglwydd i ddwyn oddiamgylch

yr ymgasgliad, a pbarotoi lie dedwydd i'w blant,, ond iddynt

wneyd iawn ddefnydd o'i egwyddorion.

Ein hufydd-dod. gostyfigeiddrwydd, a'n hawydd i iawn ddef-

nyddio yr egwyddor o ewyllys rydd, a'n corona yn yr amser

a ddaw Bendith yr Arglwydd a fyddo ar yr hyn a lefar-

*wyd, i'ch dwyn i iawn ystyriaeth o'i bwysfawrogiwydd, yw
dymuniad eich hanwyl Frawd, a'ch ufydd was yn Ngbrist.

Amen.
Terfynwyd trwy weddi gan yr Henuriad Tbomas Jones o

Gaerfvrddin.

Hanner air?- wedi cforecA.— Dechreuwyd trwy weddi gan T,

Morgan, Brycbeiniog. Canodd y cor.

Y Llywydd— Gwelaf nad ydwyf wedi eich dycbrynu i or-

modedd yn y cyfarfod prydnawnol i ddyfod yngbyd yn yr hwyr

yma etto.

Mae tueddiad yn y natur ddynol i osod ei hunan yn safon i

bob petb. Pan oeddem gyda'r gwahanol ennadau, meddyliem

ein bod ni yn iawn, a pbawb arall yn gyi'eiliornus. Kid mews
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crefydd yn uuig mae y duedd bon, ond mewn masnach hefydv

Mae j duedd yn naturiol iawn i'r natur ddynol. Dywed yr

hen ddiareb, " Ynmhob gwlad y magir y glew" a rhy barod

ydyiu yn ami i ymollwng i'r tueddiad yna. Mae y Saint yn

{jwybod gwell na hyny yn awr, ac ymdrechant wneyd ewyllys

Duw; ond rhai dynion a gjfjnhwysant air Duw at eu niympwy
eu hunain, trwy esbouio, a gwnant hyny yn safon eu ffydd. Nid

felly mae y Saint, bwy a godant eu debeulaw i fyny i gynnal

yr Offeiriadaetb sy<id yn dysgu geiriau Duw, ac y mae genym
i frwydro llawer yo erbyn y duedd hon. Y mae crefyddwyr

wrtb glywed gair Duw gan y Saint yn rhyfeddu, ac yn medd-

wl eu hunain yn iawn, ac y mae hyd y nod rai Saint, er yn

(jwybod gwell. yn ymollwng i'r nwyd bon. Ymollwng iddi a'i

portba yn fwy na ni ein hunain. Os ydyeh am wybod beth y w,

dywed Paul mai yr '• ben ddyn" yw. a dylem ei groeshoelio, a

gwraudaw ar y dyn newydd. Y mae Ysbryd Duw genym i'n

barwain bob un; ein hymdreeh f'yddo i wrandaw arno. Pan
glywsom son am y Saiut gyntaf, dywedodd yr ben ddyn " twyll

yw!" a cbadwa gannoedd yn ol etto rbag cael gafael ar ddech-

reu 7 ffordd i gael bywyd trayywyddol. Gwyliwn rbagddo,

ynte; rhyfelodd yn erbyn arddodiad dwylaw a dawn yr Ys-

bryd Glan. Er ys blwyddyn a banner yn ol, wedi i chwi gael

tamaid arall, bu yn gryt* iawn yn ein herbyn, er ein bod wedi

cael bias ar y grefydd ogoneddus bon, yr hyn sydd yn brawf i

ni o ddwyfoldeb y drefu, gan mai rhyfela a wna yn ein berbyn,

cyhyd ag y gall gael ymborth i fyw arno, croeshoeliwn ef.

Trefn yw bon a rodda i ni Ysbryd Duw, a gobaith i deyrnasu

mewn bywyd tragywycldol, aci etifeddu gorseddau, llywodraeth-

au, a* i gynnyddu ac eppilioyn dragywyddol; acfel y dilynay

naill egwyddor o honi y Hall, y parha yr hen ddyn i'w gwrth-

wynebu. Os methu wnawn a dyoddef y pethau sydd yma, heb

allu a chroeshoelio yr ben ddyn, pa fodd y byddwn fywf

yn y nefoedd, yn mhresennoldeb yr Ar»lwydd a'r angylion

snntaidd, yn gwrthwynebu pob peth, a'n teimladau 3
rn groes

bob, amser, o herwydd yr hen ddyn. Cyn yr awn byth i'r nef-

oedd, y mae yn rhaid i ni ei gwneyd o'n mewn ein hunain.

Yr wyf yn bwriadu dweyd rhai dirgelion yma heno, ac os

crafant rai o honocJi, nis gallwn eich cynnorthwyo; a dyfod a

wnant, hyd nes yr ynvwagha y flyimonell ddihysbydd o
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•ddoethineb sydd fry, a chyhyd a hyny y bydd yr " hen ddyn"

yn ein poeni.

William Lewis, Ysgrifenydd.

(Tvs barhau.)

GALARN AD
Ar nl Ann Dibra Parry, gwraig Bernard Parry o St. George, yr

hon a fu farw yn agos i Kansas, ar Ian ofon Missouri. Cladd-

wyd hi ar yr 2(]fed o Ebrill, 1854. Hcfyd Bernard Parry, yr

hu-n a fu farw ar y 4ydd o Fai, yn agos i'r un lie.

Mae Duw y Duwiau yn mesur camrau

A byrion ddyddiau pob rh}'w ddyn
;

Rhai mewn hen-oed, rhai'n fabanod,

—

Mae'n rhoi gollyngdod i bob un :

Rhai fel finnau yn mlodau amser,

Wrth alwad dyner Ner y Ne',

—

Gorff ac enaid raid ymado

Y pryd a'r fan a fyno Efe.

Er imi yn glyd rodio gvledydd.

A'ui dwylaw V, rhydd o lawer rhwyd,

Ni threfnwyd terfyn i fy nghorffyn,

I farw yn Nyffryri claerwyn Clwyd.

Na wnewch alaru na hiraethu,

—

'Rwyf yn deisyfu er lleshad

;

Daw galwad goleu i chvri ryw foreu

Yn Avir i ddod i'r un wlad.

Ni chaf fi, gwyddoch, wel'd mo honoch,

Nes y deloch chwi ryw ddydd,

I'm cyfarfod ar y diwrnod,

—

Y fawr ryfeddol farn a fydd;

Yn iach fy mrodyr a'm ehwiorydd,

—

Gwres a cbynnydd gras i chwi

;

Ni wyddoch, cofiwch, derfyn bywyd
O fewn y fynyd, fwy na mi.

OV Gwersyll. Robert Humphrst*,
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DYFYNIAD SYLWADAU Y LLYWYDD FRAHKttfJE
D. RICHARDS.

(Allan o'r
" MilUnial Star")

Iawjc ystyriaeth o liosogrwydd a physigrwydd y dyled-

swyddau a orphwysaut araora, a ffurfia esgusawd ddi«»-onol i'n

darllenwyr ac i'n gohebwyr, paham na ddywedasom lawer

wrthynt trwy golofnau y Star, nac ychwaith mown atebiad

trwy lythyrau i'w gohebiaethau lliosog a dyddorol, hyderwn y
bydd yr ystyriaeth uchod yn- esgusawd gyffredinol i'r rhai a

dybiant em bod wedi bod yn ddiffygiol yn byn. Ni theimlwn

ychwaith awydd neillduol i wneuthur hyny, o berwydd yr

addysgiadau pwysig a gynnwysir yn yr Epistol Cyffredinol;.

an-nerchiadau y Llywj^ddion Young a Kimball o flaun y Gym-
manfa, ynghyd a'r cofnodau, yr oil o ba rai yr oeddeni yn

awyddus i'w cael yn brydlawn o flaen cin darllenwyr, ac aD-

nogwn bawb i ddwys ystyriaeth o'r cyfryw. Ni ystyrir un

neu ddau darlleniad o honynt yn ddigonol, ond bydded i chwi

fyfyrio arnynt, a'u dwys ystyried yn eich calonau; o herwydd

effeithia cynghorion a phenderfyniadau y Gymmanfa hono ar

gyflwr a gobeithion y Saint dros wyneb yr holl ddaear
;
yn

neillduol yneu hymgasgliad, teimlant yn fwy ymddibynol ar eu

hymdreeluadau eu hunain, ac areuffydd yn Nuw, nago'r blaen.

Ni ddichon y rhieni a'r aelodau hynaf bennydd gario a magu
yr aeioedau ieuengaf o'r teulu, ond gorphwysa y ddyledswydd

hon ar y rhai sydd yn nes i'w hoedran, tra yr ymrodda y rbai

hynaf at ddyledswyddau mwy dynol a berthyn i deulu Duw.
Pwy, ynte, a dderbyniodd nerth gan Dduwiae/y#? Pwy a

ddysgodd rodio o'i ftaen yn santaidd a difeiue? Pwy a ddichon

wahaniaethu ysbrydoedd ac athrawiaethau, a dewis ysbryd &

bara y bywyd, allan o ysbryd ac athrawiaeth dyDion a chyth-

reuliaid? Neu o» yn abl i ddirnad a dewis, pwy a fedr ei ar-

chwaethu, ei dreulio, a'i ddarostwng i fywyd ymarferol?

herwydd, cofier, mai yr hwn a ymarfero a'i grefydd oreu, yw y
rnwyaf yn nheyrnas Dduw. Y mae rhai wedi cyrhaedd y gradd

hyny o ddynoliaeth a medrusrwydd yn yr Eglwys, set' Brig-

ham, Heber, a Jedediah, ac ereill a allwn enwi mewn cysylltiad

a hwynt er adeiladu y deyrnas—dyniou santaidd a chyfiawn

yn eu dydd ac yu eu tymhor; eu llafur a gyfrifir iddynt er
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iachawdwriaetii eu teuluoedd, y rhai ydynt yn drefnus o $aen yr

Arglwydd, hyd y nod yn ol trefn santeiddiaf Duw; dynion ag*

sydd wedi myned trwy brofedigaethau tanbaid, erlidigaethau

a themtasiwnau y dyddiau diweddaf, heb gymmaint ag arogl

yr halogedig dan ar eu gwisgoedd; y rhai a dderbyniant ddad-

guddiadau parhaus er arwain yr Eglwys, eu teuluoedd, a

hwynthwy eu Imnain. Dyma y rhai ag sydd yn ardderchog

wedi cyrhaedd urddas a mawredd y frawdoliaeth hynaf yn yr

Eglwys. Dyledswydd neillduol y cyfryw yn bresennol ydyw
santeiddio y bobl, dysgu iddynt ddeddfau, ordinhadau, a barn -

edigaetbau yr Hollalluog; a gweinyddu i droseddwyr y froep

am dori y gyfraith, fel y byddo rhagrithwyr yn dychrynu,

troseddwyr yn Seion yn oftii, ac felly mae dfygioni yn cael ei

fwrw ymaith.

Eisoes y mae y goleuni nefol a ddyaclaeria o fynydd SeioD,

yn rhy danbaid i olygon llawer ag sydd yn eanlyn o hirbell
?
_

gan rodio yn ngoleuni y ser ; ac a gaiff y rhai hyny sydd a'u

synwyrau wedi cael eu profi, a'u cael yn abl i archwaethu

bwyd cryf, ac i lafiirio yn wrol d?os Dduw,—a gaiff cyn-

nyddiad y eyfryw eu rhwystro gan y rhai a feddant ond yr

enw o fod yn fy w, eithr a hongiant yn bwysau marw? A gaiff

eu hysbrydoedd eu gofidio gan waradwydd gwrthyn y rhai a

gipiwyd, megys heb ofal ac ystyriaeth o'u rhan eu hunain, a'u

eario i fynwe9 yr Eglwys ? A ganiateir i'r grwgnachwyr was-

garueu dylanwadau gwenwynllyd yn mhlith y bobl? Nid yw yn
debygol; ceir gwelliant doeth a chyflawn i hyn yn sefydliad lle-

oedd newydd er ymgasglu yn y Taleithiau, fel y byddo i'r rhai a

fedrant, ddyoddef goleuni y gyfraith nefol, a dderbyniasantras

i redeg heb ddrffygio, ac i rodio heb fiino, gydag adnewyddol

nerth nes cyrliaeddyd y nod, tra y caiff y rhai sydd o bymtheg

i ugain mlynedd ar ol, yn eu ffydd a'u gwybodaeth ani Dduw,
rodio mewn goleuni cyferbyniol i'w deall, a phrofi eu teilyng-

dod drwy hyny i dderbyn pethau perffeithiach a berthynant i

jjyfraith Dduw.

Er y trefniadau hyn, bydd llawer ag oeddent yn arferol o

rodio yn ei oleuni, ac yn sylwi ar ei rinweddau tanbeidiawl, yn
canlyn y Seren yn y dwyrain, hyd nes, fel y bugeiliaid, y cyr-

haeddant gyda eu rhoddion yn adgynnull-nod y cyfiawn, lie y
gallant, a'u holl galonau, anrhegu Arglwydd y lluoedd a'r
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rhoddion hyny a fyddont yn gymmeradwy 3m rtgolwg yr Ati-

wylyd, ac yn eu tro, mwynhant hwythau y grcych drysorau

fywyd tragywyddol. Mae yn ddiaraheuol fod y Saint am wybod

pa bryd y dechreuir ymfudo yn ol y drefn newydd. Atebwn,

mai inor gynted ag y byddont hwy yn barod i ymroddi eu hun-

ain i hyny; yna bydded diwydrwydd yn mhawb i dalu eu hen

ddyled. pa un bynag ai rhenti eu neuadd, goruehwyliaeth llyfr-

au. neu unrhyw arian ereill sydd ddyledus amynt, nid oes gwa-

haniaeth beth a fyddant. Bydded i bob rhwystrau gael eu sym-

ud o'r ffordd yn brydlawn, ac na choller yr un cyfieustra' er

danfon gwybodaeth o'r gwirionedd i'r rhai na chly wsant ef; a

cheir yr yuifudiad wrth law mor gynted ag y byddwn yn barod

iV dderbyn roewn ysbryd doethineb a gallu. Yna bydded i

bawb fawrhaueu galwedigaethau, a'u gwneyd yn anrhydeddus,

o'r lleiaf hyd y mwyaf ; fel, pan y byddo pobl Dduw yn cyfodi

i fyned ymaith, y bydd 'eu hymfudiad yn brawf o'u gostyng

eiddrwydd, a chywirdeb eu gweithredoedd yn ngolwgpawb:

fel eu gadewir yn ddiesgus.

Cyf. Wm. Sims.

Cymmanfaoedd y Gogledd.—Cynnelir Cymmanfa Sir

Fflint. ar y 13eg o Awst ; Sir Ddinbych ar yr 20fed ; Dyffryn
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Ruif. 30.] AWST -26, 1854. [Cvf. VII.

YSBRYD ANGHR1ST.

Tybiaeth boblogaidd yw fod pob ysbryd a gyfiesa ddyfod Iesu

Grist yn y cnawd, o Dduw, a seilir y dyb ar y ffiiith o y fod

loan wedi dweyd fod pob ysbryd a gyffesai gnawdoliaeth Mab
Duw yn ei ainser ef yn gyfryw; a chan mai y brif nodwedd a

ddyry efe o ysbryd Anghrist oedd gwadiad o ddwyfbldeb yr

Iesu, meddylir fod y safon hono yn gywir i farnu ysbrydion

yn awr. Eithr ceisiwn ddangos gwell na'r dybiaetb yna, fel y
canlyn:—

Yr oedd crediniaeth yn nwyfoldeb yr Iesu mor angbyffredin-

ol, a'r cyffesiad o hono mor anmiioblogaidd y pryd hyny, ac

tnor beryglus i'w heinioes, fel na chyffesid liyny gan neb oddi-

eithr eu bod yn uir grediniol o hyny, os nad wedi derbyn o

Ysbryd Duw mor helaeth nes ca.e\ prairf fod Iesu yn Fab Duw;
Canys, dywedir " na ddichon neb ddywedyd yr Arglwydd Iesu

ond drwy yr Ysbryd Glim," ac felly yr oedd y perygl o gyffesu

)r Iesu yn amgau digonol y pryd hyny i gudw rhagrithwyr o'r

Eglwys
;
tra o'r oehr arall, y mae poblogrwydd yr Eglwys yn y

canrifoedd dilynol yn terntio dynion o ddybenion drwg i bro-

ffesu eu crediniaeth yn nwyfoldeb yr Iesu, yr hyn a fyddai yn
ysbryd Anghrist serch hyny. Ac er na fynem i neb feddwl

ein bod yn ammlieu cyvvirdeb y safon a roddai loan i'w gyd-

ueswyf ef i farnu ysbryd Anghrist, etto, ni ddeallwn fod y
safon hollo yn ddigon cywir i ni farnu yr un peth yn
;iwr, o herwydd y gwahaniaeth mawr sydd rhwng yr amgylch--

30 [pkis ig.
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ladau a'n llywodraetfrant ni a'r rhai a'u lly wodraethent hwynt„

Mae y camsynied hwn yn niweidiol i'r graddau yr arweinis

ddynion i gredu am danynt eu hunain, neu am ereill, fod eu

eyffesiad o ddyfodiad Mab Duw yn y cnawd yrr brawf eu bod

hwy wedi eu geni o Dduw; yr hyu ni ddichon fod yn wir

mewn gwlad lie y mae traddodiadau y tadau a'r ysgrythyrau

wedi dysgu byn i'r werin yn ddiwahan, a He y mae miloedd o

rai a ystyrir yn annuwiol, yn feddwon, lladron, godinebwyr, a

phob drwgweithredwyr, yn eyffesu ar yr un pryd fod lesu ya

Fab Duw. Ni chredir fod y cablwr wedi ei eni o Dduw yn yr

ystyr a ddywedai loan, tra yr halogir ei enau wrth gymmeryd

enw yr lesu yn ofer, etto, cyffesa efe ddyfod lesu yn y cnawd.

Hefyd os yw eyffesiad o'r lesu yn ddigonol brawf fod y proffes-

wr wedi eu eni o Dduw, beth a ddywedir am y rhai a feddianir

ac a feddianwyd gan y diafol, ae ar yr un pryd yn gwaeddi,

•' Beth sydd i ni a wnelom a thi, a ddaethost i'n poeni cyn yr

amser?" Wele ysbryd yr Anghrist yn eyffesu yma, ae fel y
clywsom ninnan droion, ddyfod Mab Duw yn y cnawd ; os nad

oedd eu cyffesind hwy o hono yn profi eu bod wedi eu geni o

Dduw, nid yw eyffesiad ereill yn brawf digonol o'u dwyfol en-

edigaeth hwythau, a hyny yw profi ein gosodiad eyntaf.

Diehell o eiddo yr Anghrist ei hun yw hudo i gredu nad

Anghrist yw neb ond y rhai a wadant ddyfodiad Mab Duw, a'i

ddybenion i'w twyllo i beidio ei adnabod ef yn ei wahanol ddy-

lanwadau ereill.

Deonglir y gair Aso-hrist yn gyfystyr a gwrth- Grist, neu

groes i Grist, ac, ar briodoldeb y deongliad yna, cyfaddas y
gelwir pob ysbryd sydd yn gwrthwynebu cyfraithneu orchym-

ynion Crist yn Ang-hvist. A chan fod y neb a wrthwynebo

weision Crist yn cael eu hystyried ganddo yn wrthwynebwyr

iddo Ef ei hun, y mae inwy o Anghristiau i'w cael, gweler, nag

a feddylia y rhai na chredant fod yr un Anghrist ond a wadant

ddyfodiad Crist yn y cnawd; a buddiol rhag twyllo ein hunain

ganddo, fyddai cael iawn ddealltwriaeth o dueddiadau ysbryd

yr Anghrist yn ein hoes a'n gwlad ni. O'r holl ddylanwadau a

achosa Anghrist ar blant dynion yn y byd, ni ddichon ei fod

inor niweidiol iddynt eu hunain, nac i ereill, ag yw ei ddylan-

wadau ar y rhai sydd neu a fuont yn Eglwys Dduw,—y rhai

a fwynhasant o Ysbryd Crist ; a pho fwyaf o hwnw a gawsent



UDGOItN SEION. 47!

os ufyddhant i'r Anghrist. mwyaf niweidiol y'ut, fel y dywed

Crist, '• Os y goleuni sjrfld ynoch a dry yn dywyllwcli. pa faint

fydd y tywyllwch hwnw ? Nid yw cydwybodolrw}'dd dyn, hyd

y nod yn Eghvys Dduw, yn ddigonol brawf nad Anghrist a'i

harweinia, mwy nag yw cydwybodolrwydd y gau grefyddwr yn

profi y gau yn wir
;
yr liyn a brawf yr anghen o iawn ddeall-

twriaeth o ddylanwad Anghrist hyd y nod yn yr Eglwys.

Heb olrhain j'n awr, i'r lluoedd pronon a feddwn o'r ffaith

rnai y diafo], neu Lusiffer, yw yr Anghrist a sonia yr ysgryth-

yrau am dano, haerwn hyny yn awr, a cheir cyfleu etto i brofi

hyny, ond oiiid; ac er mwyn byrdra, crefwn ar y darllenydd

ein credu hefyd o barthed i'r Anghiist hwnw mai bod ysbrydol

yw, o sylwedd ysbrydol a lleawl,—un a anwyd o Dduw yn y
nefoedd cyn seiliad ein byd bach ni; ie, a anwyd yn frawd i

Iesu Grist ac i ninnau ; a'r hwn yn y dechreuad oedd ddi-

bechod, yn feddiannol ar fwy o ddoethineb a gallu na neb arall

o " feibion Duw," oddieithr y " Cyntaf-anedig. Y " seren"

ddysclaeriaf o " holl ser y boreu" ond un, sef y " Seren foreu

eglur"— ail " fab y wawr" y priodol elwir Lusiffer neu yr Ang-

hrist ; ac yn y nef gyda ei Dad a'i " frawd henaf ' yr oedd ei

gartrefle am oesoedd. " Pa bryd y dechreuodd Satan, ac o ba

le y daeth ef," &c, sydd gwestiynau a ddrysant y bj'd am eu

hatebion, eithr drwy Ysbryd Crist amlygir i ni ddechreuad

Anghrist, ynghyd a llawer o'.i gynllwynion a'i ddichellion. Nid

oedd yr achos dechreuol o syrthiad y bod dysclaer hwn amgeu
na meiddio gwrthwynebu cynllun ei Dad a'i Frawd henaf, y
rliai oedd ei gyfreithlon Lywyddion ef ; a'r pechod peryglus o

geisio ei ffordd ei hun yn hytrach na'r eiddynt hwy a'i halltud-

iodd ef allan o'r nefoedd, "A'r pryd hyny yr aeth efe yn
Satan," ebe dadguddiad. Ni ymddangosodd Lusiffer ond gwa-

haniaeth barn ar y dechreu yngbylch y cynllun goreu i achub

dyn, yr hyn pe cymmerasai ei argyhoeddi yn ostyngedig, ni

fuasai amgen na ddangos ei anwybodaeth, debygwn, a thebyg

iddo gael amser ac ymbiliau taerion i'w argyhoeddi ; eithr

yntau a falchiodd o herwydd gweled ereill yn ymdrechu gydag

ef—a'u diystyrodd, ac a elai yn fwy ystyfnig yn ei bwnc, nes y
digiodd wrth ei Lywyddion, ac yna efe a geisiodd godi plaid

ddigon lliosog i ddial arnynt. Y ffordd gyfrwysaf a gymmerodd i

hyny oedd, i godi tosturi mewn ereill tuag ato ; un mor ddoeth
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*-mor uchel a ehyfiawn ag ef yn cael ei if elhau, ac yntau yn

cynnyg gwneyd cynllun i achub pawb yn ddiwahan, tra ei

wrthwynebwyr mor anghyfiawn ac annhrugarog a gwneyd

eynllun i achub yr edifeiriol yn unig, a'u bod yn bwriadu cospi

yn dost y pechadur truan nad edifarhauai a gwneyd fel y ceis -

ient hwy. Rhyfedd mor hyawdl y darlithiau dros ei system a'i

ddoethineb ei hunan—syndod mor drugarog a duwiolfrydig

oedd efe, ac mor annhrugarog yr oedd ei Dad a'i Frawd! Efe

oedd ar y ftordd gywir, bid siwr— trugaredd yr oedd efe yn

ei bleidio, ac amddiffyn cyfiawnder yr oedd. Ac y mae y ffaith

o'i fod wedi proselytio un o bob tri o holl feibion Duw i'w gan-

lyn ef, yn profi ei fod yn gyfrwys, ac yn fedrus a diwyd : nid

bodau anwybodus yn unig a dwyllai, ac nid ydym yn barod i

addef eu bod hwythau yn fwriadol i ryfela yn erbyn eu Tad,

eithr wrth godi trueni ynddynt drosto ef, dechreuasant gydym-

deimlo ag ef, ac i'r grddau y credent ei gamgyhuddiadau ef yn

erbyn en Tad a'u Brawd henaf, hudid hwythau i gj'd-weled, yr

hyn a barai iddynt hwythau golli Ysbryd y goleuni yn raddol,

ac i'r graddau y coelient ystoriau yr Anghrist. A thra thebyg

y defnyddiau y trkith o'i fod ef wedi bod yn eu cyfeiilach yit

fwy nagereill, ei fod ef yn deall eu holl ddirgelion a'ub>vriadau,

gyda deheurwydd i beri i'w hudolion gredu fod ynddynt

ryw anghyfiawnder gwrthun na wyddai y lleill am dano, eithr

os dilynent hwy ef, y byddai efe yn champion rhyddid iddynt, ac

y caffai pawb ei ffordd ei hun, &c.

Hawdd y gellir beio ysbrydion mor ddeallus am gymmeryd

eu hudo i gredu y fath un a Lusiffer; eithr pan ystyrier y fath

ddylanwad oedd ganddo, a'r gred a greodd, mai pleidio cyf-

iawnder yr oedd—^na duangosodd efe ei hunan yn ei )iw priodol

iddjmt, hawddach yw cymmeryd rhybudd i beidio gwrando

arno ef yn gyffelyb yn awr. Wrth roddi dust o wrandawiad

arno y collasant hwy, canys arddangosai hyny ddrwg-dybiaeth,

neu o leiaf ammheuaeth ei fod ef yn dweyd y gwir, a thrwy

wrando arno mewn dim addywedai y digiasent hwy Ysbryd y
gwirionedd oddiwrthynt, ac yna gogwyddasant eu barn o'i

blaid ef, ac yn erbyn eu Tad a'i Unig-anedig. Ai tybied nad

oeddynt hwy yn gydwybodol? Ar y dechreu credwn eu bod;

eithr wedi gweled dyben eu blaenor i ryfela, dichon eu bod, neu,

lawer o honynt, yn rhy falch i blygu, ac y mynent weled y
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gWaethaf. Lie y dylasent hwy ddeall, mai. os oedd ef yn cael

earn, nad gwerin lywodraeth oedd yno, ac felly nad hwy, ond eu

Llywyddion oedd i farnu y mater, a'i fod yntau yn dangog

gwrthryfel yn eglur wrth ddweyd ei gwyn He nad allasai

wneyd un daioni, ond drwrg dieithriad i bawb ; ei fod wrthgodi

plaid yn dangos Hid a dial, yr hyn, pe dim arall, a ddylasai eu

fhybuddio i beidio rhoddi clust o wrandawiad i un gair a ddyw-

edai—eu bod yn rhyfygu, ac mewn perygl drvry wrando o gyd-

ymdeimlo, yr hyn a fagai gydsyniad eyfartal i wrthryfel. Eithr

amlwg yw i ni mai y pechod o eistedd mevrn barn ar, a gwrth-

ryfela yn erbyn ei Lywyddion oedd prif nodwedd Anghrist —
ei bechod dechreuol—ffynnonell darddiol pob drwg arall a fu

erioed—y llithrigfa i'r Jehenah—porth uffern, a'r wers olaf a

gwaethaf a ddysgodd nac a ddysga yr Anghrist i greadur yn yr

ysbryd nac yn y corff. Gwrthwynebu yr Offeiriadaeth a'i gyr-

odd ef a'i ganlynwyr " i dywyllwch o dan fcadwynau hyd farn

ydyddmawr;" ac i'r graddau ag yr ufyddheir i'r un ysbr)rd

yr arweinia i'r un dynghed yn ol graddau gwyhodaeth a man-

teisiovi i ddeall gwell. Wedi colli yr amcan a chael ei alltudio

o'r nef, digon teb}T

g y cysurai ei bleidwyr drwy ddweyd mai eu

braint oedd cael gwared o le mor ddrwg a'r nefoedd, ac oddi-

wrth ormeswyr mor anghj'fiawn a'r rhai a lywyddai yno ; a

rhyfedd fel y bygythiai i ymddial,—y mynai efe gael eu penau

i lawr,—y dangosai efe nad yr Iesu, ond efe ei hun, oedd y
teilwng Tachawdwr i fod, ac y mynai efe y deyrnas a'r llywod-

raeth ar y ddaear, &c. Ac ni synem chwaith os na thwyllai ei

flaenoriai J j ddysgwyl llwyddiant a swyddau uchel o tan ei

goron ef.

Onid gwers fuddiol i bob un o blast Daw ei dysgu yn ,wr

yw ufydd-dod i Offeiriadaeth Crist, gan fod pob gwrthryfel yn

ei herbyn yn tarddu oddiwrth Anghrist? Eglur )
rwyr arweinia

y neb a'i gwna at yr Anghrist ei hunan. Nid yw cydwybod-

olrwj-dd y eyfryw, mai pleidio cyfiawnder yw eu dyben, yn

esgus mwy digonoil nag yr oedd cyd wybodolrwydd yr ysbrydoedd

a bleidiasant yr Anghrist yn eu gwaredu hwythau oddiwrth ei

gospedigaeth yntau. I'r rhai a ddeallant mai ufydd-dod i'r

Offeiriadaeth a'u ceidw i fywyd tragywyddol, dylai fod yn

•hunan-eglur o'r ocbr aral! mai gwrthryfel yn ei herbyn a'i

gyra hwynt i'r farwolaeth dragywyddol. Dichon dyn syrthio
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i ami bwll a chyfodi, a chael ei lithro i bechodau gwarthus ac

edifarbau, eitbr ni wyddom am bechod anhawddach i gael

gwared o'i ddylanwad, na gwaeth nag yw gwrthryfel yn erbyn

yr Offeiriadaeth. Hwn yw boncyff' dechreuol y pechod anfadd-

euol
;
gan mai am y pechod hwn y rhoddwyd y drydydd ran

o angylion y nef dan ddedfryd o gospedigaeth dragywyddol,

amlwg yw mai pechod anfaddeuol yw; a bydd y gosp am dano

yn gyferbyniol i'r graddau o oleuni a feddai y troseddwr cyn

hyny; a bydd dylanwad y rhywogaeth anghristaidd hyn arno

yn gyfystyr o ran ei rym i hyny, a dengys ei hun yn ei ddigof-

aint a'i elyniaeth, nid at y rhai gwaethaf, ond at y rhai goreu,

eithr a gam-fernir ganddo ef yn waethaf, o herwydd bydd ef«

fel dyn yn y clefyd melyn, am y byddei lygaid ei hun yn felyn,

dy wedir yr ymddengys pawb yn felyn iddo ef ond ei hunan, a

rhyfedda pa fodd y gall neb ei ammbeu yn yr hyn sydd mor
eglur iddo ef. Felly ei dad anghristaidd a ryfeddai na fuasai y
ddwy ran o'r tail* ereill yn y nef yn cydweled ag ef mewn ang-

hyfiawndcr mor amlwg ag a w nelai Michael a'i lu ag ef ! Dywedir

mai tywallt gwaed gwirion yw y pechod yn erbyn yr Ysbryd

Glan, beth ond awydd i dy wallt gwaed, pe y gallasai, oedd dy-

ben yr Anghrist yncodi rhyfel yn y nef? Onid yr un ysbryd

ag a ddiorseddai Dduw, a wnelui hyny ar gost pob peth, a phe

gallasai ladd yr oil, diau y gwnaethai hyny; felly y gwelir

syched am waed y rhai a feddantyr Offeiriadaeth yn y rhai a

lyngcant yr ysbryd hunan-gyfiawn hwn, yn eu digofaint atynt,

eu cam-gyhuddiadau yn eu herbyn, a'u hawydd i godi plaid

drwy dcluo cymmeriadau eu gvvell, a cheisio drw^ hyny, Lusi-

lier debyg, i ennill dylanwad o'u plaid eu hunain, a'u hunig

ddyben yw, gwadant a fynont, boddio ysbryd dialgar, costied a

gostio, ac i'r graddau y byddo, sycheda am waed gwirion; nid

gwaed yr euog na'r drwg-ddyn a'i boddia ef, eitbr po dduwiolaf

yr aberth melysaf oil i'w enau ef fydd dyferiad o waed ei galon.

Ha wyr! ai llefaru ar antur yr ydym? A feddylir ein bod yn

paentio Hun cieadur dycliymygol ? Sicr ydym o'r hyn a ddy

wedwn, onid yw y lloriau a welsom wedi eu rhyddio a gwaed

merthyron duwiol—onid yw archollion gwaedlyd a chelaneddau

ei laddedigion ef o flaen llygaid ein meddwl, tra y ceisiwn ddy-

noethi peth o ysgelerdra yr ysbryd hwn! Ydyw, mae y drych

fyth o flaen ein llygaid, lie y gwelwn etto fel y gwelsom, y rhai
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wiwyaf. rhith-grefyddol a hunan-gyfiawn yn "blaenori miloedd

o bethau tebycach i Anghrist ei hun nag i ddyuion, yn rhinc-

ian dannedd, ac yn ymgynddeiriogi am gael gwaed calon y
dynion goreu a feddai ein byd! Ai tybied y gallwn gamsynied

yr ysbryd hwn ar ol yr holl enghreifftiau hynod a welsom? O
na, diolch i'r Duw a wrthwyneba efe, nid ydym ni heb adnabod

ei ddichellion ef. Do, gwelsom lofruddio ein Prophwyd, tra k

gwynebau hirionbioeddient yn uchel mai ymrifyn cyfiawnder yn

unig yr oeddent hwy, ac nid gwrthryfela yn erbyn yr Offeiriad-

aeth. na, meddeni, nid ydym yn awgrymu dim yn erbyn yr

Eglwys, ond yn erbyn y cam a wneir a'r Eglwys. Bid siwr, eu

bod hwy yn gymmaint amddiffynwyr i'r Eglwys ag oedd eu

tad, sef yr Anghrist, yn bleidiwr i'r nefoedd tra yn gwrthryfela

yn erbyn ei hawdurdodau goruchaf. Ond pwy yn ei bwyll byth

a'i coeliai?

Un o brif nodau Anghrist yw ei broffes, nad yn erbyn yr

Offeiriadaeth, eithr mai yn erbyn personau yr ymladda efe, a

hyny, nid o herwydd eu daioni bid siwr, os coelir ef. Felly y
deallir nodwedd eutad yn ei blant yn awr, yn fwy duwiol frydig

i

ac yn meddu mwy o Ysbryd Duw nag erioed, meddant, tra yn

gweled eu llywydd yn rhy annuwiol i fod yn yr Eglwys,

chwaethach yu llywyddu—gwelant eu hunain yn addasach i'r

swydd o lawer. Etto ni Avrthryfelant yn erbyn yr Offeiriad-

aeth er dim, eithr proffesant drueni mawr fod y lath fodau yn

gwarthruddo yr Eglwys, &c. O, adwaencm, ni a adwaenom

ei ystranciau yn burion, heblaw yr hanesion a ddarllenwn yn

yr ysgrythyrau am ei ddichellion hyn drwy yr oesau mynedol,

y mae profiadau o'r h)7n a welsom yn yr Eglwys hon jm profi yn

ddiammheuol mai jfaeleddau personau yw prif faniar ryfelawg

Angfcrist yr oes hon. Pa ddyn gwell yn ei oes na'n diwedd-

•ar Brophwyd duwiol, a'n Patriarch, etto pa ddynion er sefyd-

liad y byd, oddieithreu Mheistr ei hun, afuont y fath graig-

rwystr a inaen tramgwydd i ragrithwyr coel grefyddol? Onid

oedd rhywrai beunyddiol yn estyn eu bysedd at eu ffaeleddau?

Ac etto, oni churodd pob un ei ymen}*dd allan a ymgynnygiodd

symmud y maen tramgwydd hwn? Do, ac aethant oil yn eu

tro yn ysglyfaeth i'r Anghrist a'u harwainiai, a phrofasant mai

rhith oedd eu proffes fawr i gyd.

Khy buddied hyn oil ni i ofalu bod yn gyflawn o Ysbryd gos-
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tyngedig Crist, fel na ymchwyddir ni gan yr Anghrist, i ryfels f

yn erbyn yr Offeiriadaeth.

Y GOLYGYDD.

NEWYDDION DIWEDDAR WERSYLL Y SAINT.

Kansas, Mehefin, 13, 1854-

Anwyl Riaint,—Dichon fod amryw chwcdlau anwireddus yi>

cael eu taenu am yr Ymfudiad presennol; felly, fel y byddo

eich raeddyliau yn dawel, cymmeraf fy ysgrifell i'ch hysbysu

ychydig o'm helynt. * * * *

Yr ydym yn gwersyllu yn bresenol ar ran o'r gwastadedd a

fwriadwn deithio drostynt, yn agos i sefydliad a elwir West-

port. Dywedaf na fuom erioed mor ddedwydd, ac am y daith

lion, pleser- daith ydj'w hyd yma. Y mae Sarah a minnau a'r

plant yn mwynhau gwell iechyd nag erioed. Y mae pawb yn

y gwersyll yn mwynhau iechyd da, ac yn dra chysurus gyda'n

gilydd. Y mae John a David Nicholas a'u tad, Joseph a Ruth

Evans a'u plentyn, James Lewis a Betsy, Wm. Williams o'r

Felinfoel a'i ferch, a David Lewis, Penbrey, a'i wraig, oil yn
iach a chysurus, ac y mae Mrs. White wedi myned yn ferch

ieuanc yn ein plith. Blin genyf yw eich hysbysu fod Henry

Davies, Cook-shop, Caerfyrddin, a'i wraig wedi marw.

Clywsoch lawer am ymddygiad yr Indiaid tuag at y teithwyr,

eu bod yn lladd a bwyta y Saint, ynghyd ac ereill sydd yn
teithio dros y gwastadedd hyn ; yr wyf wedi bod yn eu plith

amryw weithiau, ac y mae yn dda genyf allu dweyd am danynt

na chanfyddais erioed bobl mor ddiniwed ag yw yr Indiaid.

Gobeithiaf y bydd i'r llinellau hyn i'ch cael i gyd yn iach, ac

y gwnewch brysuro i ddyfod ar ein hoi. Fy nghofion at Lewis

y Saddler, David Bowen, Wm. Thomas Penbrej', a'r Saint yn
Llanelly. H3'deraf fod llawer o drigolion Llanelli wedi ufydd-

hau i'r efcngyl cyn hyn, trwy ddyfod yn Saint.

Mi aderfynaf yn awr, ond carwn i chwi gofio ein bod ni, yn
nghyd a phawb sydd yn y gwersyll yma, yn ddedwydd, yn gys-

urus, ac yn iach.

Ydwyf yr eiddoch yn garedig,

R. G. Evans.
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DYDD SADWRN, AWST 26, 1854.

Ymwkliad y Llywydd D. Spencer a Chvmru.—Mae y

gwaith dwyfol ar ei gynnyddi yn y parthau hyn; cawsoni y
pleser, ynghyd a'n parclius Lywydd Spencer, o yrugyfarfod w

thorf liosog o Saint, a thrigolion serchus> Pontytypridd wrth y
" Gareg Siglo," ar Sul y 13eg o'r mis hwn. Er fod y tywydd

wedi troi yn fradwrus, cafwyd gwrandawiad parclius dieithriad

trwy y dydd, a chafwyd hwylusdod da i draddodi y genadwri

ddwyfol gan amryvviol o Henuriaid cartrefol a pliellenig. Caf-

wyd caredigrwydd hir-gofus gan y Saint siriol yno, trwy eu

haelioni i ddieithriaid. Hyderwn fod raawr les wedi cael

ei wneuthur y tro hwn oddiar ben y ' gareg siglo ;' o leiaf, caf-

wyd ei hadleisiadau hi o blaid gwirionedd, a gogwyddai ei phen

o dan wadnau traed gweision Duw, fel i arwyddo ei llawenydd o

fod Duw wedi danfon etto genadwri i'n gwlad, a bod y 'gareg

siglo' yn cael yr anrhydedd o fod yn bwlpud i'w thraddodi-

Wedi y cyfarfod dau o'r gloch, bedyddiwyd tri, a chafwyd

gwrandawiad astud ar Ian y dwfr; ac yn yr hwyr hefyd yn

Trefforest, inwynheid helaethrwydd o Ysbryd yr Arglwydd

gan y Saint, a sobrwydd gan yr oil.

Dydd Llun cyfarfu y Llywydd Spencer a ninnau a Honed

Neuadd y Cvvrubach, o bobl siriol jni cadw " Cariad Wledd," a

raawr y llawenydd oedd genym o weled drwy eugweddw'dd-dia

a'u g>vynebau serchus, nad balchder ha gwagedd, ond niai car-

iad ctxlon at wirionedd oedd eu gwledda, a nielys gyd-wledda a

gawsom ar ddanteithion gwirioneddau y net', a hyfryd beror-

iaeth a chaniadau Seion.

Mawrth, yn Aberavon, cawsom Neuadd yr Odyddion yn or-

lawn o wrandawwyr, hynod o foneddigaidd ar ddarlith, am awr

a hanner, y.i profi pwy yw Anghrist, ei enedi^aeth, ei achau,
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hynodion ei gymmeriad, rhyfelgarwch ei einioes, ei garchariad,

ei ryddhad, ei farwolaeth a'i gladdedigaeth olaf, &c. Ar ol

hyny, cafwyd sylwadau dyddorol yn Saesnig gan y Llywydd
Spencer, ac ymddangosai pawb fel pe wedi eu lhvyr foddloni;

-cawsom y pleser hefyd o gyfeillach amrywfrodyr Llywyddol ar

y Gynnadledd, a hen gyfoedion yn y gwaith gogoneddus hwn.

Boreu dranoeth dilynid ni gan rai a ddewisient i ni eu bedydd-

io, eithr ereill alwadau a'n gorfodent i roddi y fraint hono i

ereill, ac i ymadael gyda y boreu gerbyd i Abertawy. Wedi
treulio amser hyfryd yno, aethora dranoeth i Lanelli, lie yr

oedd dysgwyliad am danom gan y Saint, a llawenydd gan yr

oil ein gweled a'n clywed. Fel, ar ol cylchdro byr fel yna, y
raae yn llawenydd genym fod ein Llywydd hynaws o'r un
feddwl a ni yn mhob peth, ac yn gallu cyd-lawenhau yn
llwyddiant aehos Duw, ac yn ffyddlondeb a diwydrwydd y
Saint i rybuddio y byd, i ymryddhau o bob dyledion, ac i

wneuthnr pob darpariadau ereill a allant erbyn amser yr ymfud-

iad. Yn y Dref hon y Sul hefyd, ymgrynhodd y cangenau

cylchynol, ac fel calon un gwr gellid credu eu bod yn gwledda

•ar bob dyggeidiaeth a gawsant, ac mewn cariad, cyd-ymgymun-

•odd cannoedd ; ac ymgrynhodd braidd loned y Neuadd j
Tn yr

bwyr, i gael clywed, Pwy, a pha fath un yw Anghrist! ac hefyd

i glywed darlith ddyddorol y Llywydd Spencer yn Saesnig yn

olaf, ac hyderir y bydd ei addysgiadau gwerthfawr, yn enwedig

yn erbyn atbrodi ac ysbryd cyhuddiadol, yn cael eu priodol

<effaith, sef i alltudio y fath anghristiaeth allan o Eglwys Crist

ar frys.

Sir Fynn-y.—Ceir Hewyddion cysurol am lwyddiant yr efeng-

yl gan y Llywydd Giles ac ereill, a chryu ymdrech i ddos-

parhu traethodau.

Sli Gaerfyrdclvn.—Gwneir ymdrech adnewyddol gan y brodyr

yngliyd a'r gwirfoddiaid a aetliant i'r Gynnadledd hon yn ddi-

weddar, a dysgwylir cynheuaf helaeth oddiwrth eu llafur, sef

Wm. o eneidiau i addoli Duw, a chynnifer o berlau yn nghoron

yr Iesu yn ychwanegol. Ffyddlondeb! wrol filwyr yn myddin

yr Eneiniog, a grymusach weithredoedd gwir ffydd a faluria

gestyll y bradwr, ac a ddiorsedda yr archelyn cyn hir. Diwyd-

Twydd! a fyddo yn brif nodwedd ein cymmeriad—yn ffaith i

itfofl nad oes oad byr amser i rybuddio, ac y fod dydd y dial
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wrth y drws. Uchel floeddier, ynte, gadfridogion byddin Iesu

— yn onest rhybuddier ddeillion pob bro gan weledyddion y
dydd, fel eu hachuber.

Meirionydd.—Cysurir ni trwy lythyrau y Llywydd J. Davies

o'r Gynr.adledd hon yn ddiweddar, yn hysbysu diwydrwydd y
swyddogion a'r gobeithion a fedd am lwyddiant. Y mae yno

amryw wirfoddoliaid ffyddlon yn ei gynnorthwyo, a mawr
anghen am ychwancg. Bu yr Henuriad Isaac Bees yn ddiwyd

iawn yn Llanidloes, a phleser yw clywed ei fod wedi dechreu

bedyddio yno, a chanddo addewidion am ychwaneg yn fuan.

Mae y brodyr II. Parry, Ajax, a Lewis hefyd yn brysur yn hau

yr bad da yn y dolydd breision hyny, a gweddiwn ar i wlith y
nef ei wlychu, fel yr egino yn fuan, ac y caffo y brodyr hyn-

aws ag ydynt yn hau mewn dagrau yn awr, yn fuan ddyfod

mewn gorfoledd gan gludo eu hysgubau i'r ysgubor, dan ganu

caniadau Seion lioff. Dysgwyliwn glywed ychwaneg o newydd-

ion da oddiyno cyn hir.

Goyledci.—Drwy lythyrau diweddar oddiwrth ein hanwyl

Gynghorydd Daniels, y Bugail Barry, B. Roberts, &c, ceir

iystiolacth.au cyd gordiol am lwyddiant gwaith Duw yno. er

gwaethaf pob gwrthwynebydd : ac megys yr jmigrafanga

gwraidd y dderwen ddyfnach daear po ffymicaf yr ysgydwa j
corwynt ei frig, felly y Saint a yniglymant yn dynach am eu

crefydd a'u Duw po erchylla yr ymgeisia pob uffernol chwa. eu

chwythu ymaith—-gwyddant mai yn yr undeb y mae eu

bywyd. Bedyddir yma a thraw, meddir, a g- ellha yr argoelion,

mwynha y Faint ddoniau yr efengyl yn nerthol mewn manau,

ac y mae galwadau taer am gynnorthwy i bregethu mewn am-

ryw fanau nad oes neb i'w hanfoh yno. Mae galwad dacr am
Lywyddion mewn manau! Frodyr y deau yma, pwy a aiff otto

i'r maes tua Siroedd Mon ac Arfon? A oes rhywun yn am-

mheu mai dyna y ffordd nesaf i Seion? Yna eled yno i dreio,

a thorred y ddadl ei hunan !

Newyddion o Siain.—Ni a roddwn yn ein rbifyn nesaf

lythyr ein hanwyl Frawd Ludington, yr hwn a groa gydym-

deimlad yn mbob calon onest a dynol a'i darllena, a sugna ei

gyfiwr a'i sefyllfa unigol, amddifad a phellenig, ochenaid i'r nef

ar ei ran, ar i'r Duw a'i danfonodd yno ei amddiffyn rhag

pob peryglon, a'i nerthu ef i gyflawni ei waitb. Y maa
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ganddo un cysur yno ag sydd yn peri yr anghysur gwaethaf i

ni braidd yn y wlad 'Gristionogol' hon. sef na fydd y Brenin-

oedd a feddant gynnifer cannoedd o wragedd eu hunain, fel

Dafyild, Solomon, ac ereill gynt, mor elyniaethus a cheisio ei

ladd am bregethu athrawiaetb Abraham, megys y tetania y
Zealots yma a honant fod yn blant i Abraham i wneuthur a ni.

Esgyned gweddiau y Saint i'r nef at eu Tad beunydd ar ran ei

weisinn a gymmerant, fel hwn, eu heinioes yn eu Haw, ac a

droediant gonglau pellay byd i draddodi eu cenadwri. Duw y
Ner o'u plaid a fo, ac a ad-dalo i'w cynnortliwywyr ar eu

can fed.

Yr ' Udgom.' —DiohAwvn i'r brodyr sydd yn cynnyddu rbif

eu Hudgorn, gwaith canrnoladwy yw ; eithr nyni a gawsom

1x3th siom, o herwydd nad oes neb, hyd yn hyn, wedi dwblu

eu rhif i'w gymmeryd yn dcla-g-w ythnosoll Hawdd y gellid

gwneyd hyn am yr un arian ag a dalent am un pan yn wyth-

nosol ; lledaenu ei gylchrediad yw un o ddybenion y cyfnewid-

iad, ac hyderir yr ymegnia pawb i hyny. Esgusoda rhai eu

hunain am eu bod yn awr yn ymdrechu talu yr hen ddyled, ac

yna y cynnyddant eu rhifedi, da yw hyn, a gwell hwyr na

hwyrach, etto na esgeuluser un cyfleusdra i'w ddosparthu.

Crefwn sylw llywyd lion i weled na fyddont yn rhe leg i

ddyled, eithr ar fod yr arian yn treiglo i'w swyddfa berthynol

yn fuan.

ANNERCHIAD Y LLYWYDD SPENCER AT Y SAINT
YN NGHYMRU.

A svfieitliiuyj gnu W,n. Lewis

Anwvl Fkoovr,—Wedi cyrhaedd i'ch plith, yn unoladym-
uniad John Jones ac ereill, trwy y Llywydd Ricliards, i rod<ii

iddynt ail-arholiad o amryw gybuddiadau a ddygent yn erbyn

y Llywydd I). Jones, achubaf y cyfleusdra presennol i gynnyg

i chwi ychydij eiriau o'r fath gynghorion a ddadguddia Ysbryd

y gwirionedd i mi, y rhai a fydd yn wasanaethyddol i'ch lleshad

a'ch cynnjdd yn nheyrnas ein Duw ni. Gan fy mod yn carueich

lies ac yn dymuno eich llwyddiant. caniatewch i mi eich

liadgoffa o'ch temtasiwnau a'ch deniadau oddiwrth y llwybrau

a arweiniant i fywydau diderfyn,— i gyflawn fwynhal oba rai y
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fliae cariad ac undeb yn briodoleddau anhebgorol ; lieb y cyntaf

nis gall yr olaf fodoli, gan mai ei gyfreithlon gydymaith ydyw.

Cariad Duw yn nghalonau pobl yw blaenaf, mwyaf, a goreuaf

rodd y nef,- bias cyntaf yr hwn a lanwodd ein calonau &

mawrygrwydd, ac a hyfryddwch a Hesmair llawenydd,—annys-

grifedig gorffolaeth o wynfydedigrwydd. A gawn ni y rhai a

dderbyniasom flaenffrwyth cariad dwyfol, a'r nef yn ddechreuol

eisoes yn ein rnynwesau ein hunain, amddifadu ein hunain o'r

nefol anedig briodoledd, trwy roddi ffordd i ddylanwad gwrth-

wynebol gelyn ein heneidiau? a gaiff ein galluoedd ni y rhai a

fuom deinlau neu breswylfod yr Ysbryd santaidd, eu gwneyd

gan bechod a throsedd yn ffau ysbrydion gwrthryfelgar?

Frodyr, ni ddylai hyn fod, nid felly y dysgasoin ni Grist. Tra

ar y naill law y tueddwyd fy nghalon i lawenhau yn fy ymwel-

iadau yn mhlith rhai o honoch, wrth weled naturiol dywalltiad-

au Ysbryd y nefoedd i glymu eich calonau mewn cariad ac

undeb, cefais ar y Haw arall achos i wylo, wrth ganfod hiliog-

aeth y gelyn, ysbryd gwrthryfel, yn rhy eglur i'w gamddeall

;

oddiwrth ddylanwadau dinystriol yr hwn y dymunwn eich

gwaredu, fel oddiwrth hylif llosgfaol mynydd tanllyd. Yr ys-

bryd a wnai mewn unrhyw achos, o dan unrbyw amgylchiad,

eich cynhyrfu i gasau, ceisio gwallau, a gwrthwynebu unrhyw

awdurdod yn nbeyrnas Dduw, sydd yn eflTeithiol wrthryfel yn

erbyn pob awdurdod, o herwrydd anhebgorol unoliaeth yr Ofi-

t-iriadaeth: ni ddichon y fath ysbryd fod o Dduw, ac ni wna un

lleshad i cliwi pe gwrandawech arno holl ddyddiau eich hein-

ioes; eithr i'r gwrthwyneb, ysbryd yr un drwg ydyw, ac ar-

weinia i dywyllwch, ac i ddystryw os dilynir arno; am hyny,

annogir chwi gan un a gara eich lleshad mwyaf, i alltudio o'ch

meddyliau, i sathru o dan eich traed, U chwi Saint Duw, bob

ysbryd a godo ei ben yn erbyn yr awdurdodau, a wrthryfela yn

erbyn yr Offeiriadaeth a osododd Duw i lywyddu arnoch jliunan-

les, heddwch presennol, a dedwyddwch tragywyddol a'ch cym-

hello i buro eich calonau oddiwrth bob rbywiogaeth o wrthgil-

iad, pa un bynag ai mewn enllibo, ceisio gwallau, cyhuddo,

neu wrthwynebrwydd cyhoeddus,canys byddwch sicr fod ym-

wneyd a hyny yn chwythu fflam ynocb, yr hon o*r diwedd a

lwyr ysa y babell a'i maga.

Mao yn wir na fydd gau gyhuddiadau bytli yn brin am ffug-
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iadau ac esgusodion, ac ni fydd y rhai hyny yn erbyn yr

Offeiriadaeth, meddant, eithr yn erbyn y person a'i medda ; ei

bleser y w pentyru, dyfeisio, a lledaenu rhyw ddrygau tybiedig

yn yr Offeiriadaeth, yr hwn, fel yr ymblesera i dreiglo.yn

mlaen, fel pelen o eira dreigliedig, a ymgasgla ddigonol allu a

sylwedd i lethu ei threiglwyr i farwolaeth. Dewisa y cyfryw

ysbrydion un o oreuon eneiniedig yr Arglwydd yn nod, ac ato

ef yr ergydiant eu cyhuddiadau yn genfigenus, nes yn y
diwedd y syehedant am waed gwirion, yr hyn a ddiwedda yn

bechod yn erbyn yr Ysbryd Glan.

Erodyr, gwvliwch rhag y dylanwadau rliith-dduwiol a choel-

grefyddol yna, eu tuedd yw dinystrio pawb a arweinir gan-

ddynt. Dichon yr esgusoda rhai o honoch eich hunain, o her-

wydd i Pugh neu ryvvun gamarfer y gallu uchel a santaidd a

roddwyd iddynt. Ystyriwch fod i chwi nid yn unig oddefiad,

eithr fod yn ddykdswydd arnoch i fod yn wyliadwrus, rhag

y eam-arweinir ciiwi. Wrth y cyfryw dywedaf, ni osododd

yr Arglwydd chwi yn farnwyr ar eich swyddogion Llywyddol.

Ymddibyna eich iachawdwriaeth ar eich ymlyniad wrth eu

dysgeidiaeth
;

gofynir eich cyflawn ymddiried ynddynt, a'ch

ufydd-dod parotaf iddynt. Y cyfryw a chwilia am ddrwg, a

fradycha ei dybiaeth o fodoldeb drwg, a pharotoa ei galon

ddrwg i'w ddychymygu lie nad yw, tra y cuddia gwir gariad,

sydd yn dylifo oddifry, liaws o bechodau. Cadwch drefn, canys

nis gallwch wella trefn y nefoedd, yr hon a roddwyd er per-

fFeithiad y Saint; pe troseddai eich swyddogion, darparodd y
drefn hono feddyginiaeth,—brawdle wirioneddol, yr hon a g3

rm-
hwysa gamweddau y cyfryw. At hono apeliwch, ac liid byth

at dafod enllib na chydymdeimlad cyfaill, brawd, na neb arall.

Wrth ddadwreiddio y drwg felly, fe'ch bendithir; wrth war-

adwyddo neu hau hadau gwrthryfel yn erbyn yr OrTeiriadaeth,

eich meddyliau a dywyllir, cyfarfyddwch ag anghymmeradwy-
aeth y nefoedd, ei gwg a ddua eich awyrgylch, ei tharanau a

arteithia eich cydwybod euog, ac ni adnabyddwch heddweh a

dedwyddweh

Ni chyfiawnha eich cydwybodolrwydd chwi yn hyn, mwy
nag y darfu i gydwybodolrwydd Saul santeiddio erlidiad y
Saint. Fod ereill yn dweyd y naill beth a'r Hall, ni chyfiawnha

chwi am ymuno a'r hue and cry, fwy nag yr esgusododd poblog-
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rwydd y waedd "Ymaith ag Ef, croeshoeliwch Ef," yr Iudd-

ewon rhag cospedigaetb llofruddiaeth. Gyda llawer o ofid yr

wyf wedi gwylio llwyddiant yr angheafil ami-benog hwn
mewn rhai parthau o'ch gwlad chwi ; anfoddlona yr Arglwydd

wrth y rhai a'i llochesa. Gan hyuy, frodyr, yn enw yr Ar-

glwydd, deisyfaf arnoch i osod y drwg hwn ymaith o"ch plith,.

a'r cyfryw a lefaro yn anghyfraithlon am yr Offeiriadaeth. nid

oes ganddo ran na chyfran yn y deyrnas, a dylid ei aniddifadu

o'i breintiau santaidd 03 parha felly.

Gan fod dyledswydd yn fy ngalw ymaith oddiwrthych etto,

dymunaf adael yr anrheg hon gyda chwi. Ystyriwch hi yn

ddwys, a chaffer chwi bob amser yn hoff lefaru daioni, ac nid

drwg, am eich brodyr, yn enwedig am yr Offeiriadaeth, y rhai

ydynt yn gweinyddu bywyd ac iachawdwriaeth i chwi, ac yn y
gwneuthuriad o hyny yr Arglwydd a'ch bendithia yn oludog.

Mewn perthynas ag ail-wrandawiad achos John Jones, ae

ereill, a nodwyd yn flaenorol, dyledus yw i'r Llywydd D.Jones,

a phawb o honoch, glywed genyf mai wedi gwrandawiad am-
yneddgar am Iawer o oriau, o'r oil a allasai, neu a wnaeth ei

gyhuddwyr, racanu yn ei erbyn, a dangos dymuniad awyddus
i'w euogi, da yw genyf allu dweyd iddynt luyr fethu a phrofi

unrhyw gyhuddiad, na throsedd ynddo un gyfraith i Dduw
nac i ddyn; eithr drwy yr oil, ymddengys ymddygiad yr Hen-
uriad D. Jones yn foddhaol iawn i mi ac yn ngolwg yr Ar-
glwydd; etto dynion drwg-dybus, wedi eu dallu gan genfigen,

a'i cam gyhuddasant ef ! Dywedaf yn mhellach wrth y Saint,

pe buasai cymmaint diwydrwydd yn mhawb i ddwyn ei gyng-

horion i weithrediad, ag a amlygwyd gan rai i'w gwrthwynebu
buasai gwaith Duw yn lawer mwy llwyddiannus yn eich plith

Yr wyf yn hollol gymmeradwyo penderfyniadau y Llywydd
Jones; edifeirwch un o'r gwrthwynebwyr a ennillodd iddo gan-

iatad i adferyd trwy fedydd. Teimlaf i ddiolch i'r Arglwydd dros

y Llywydd D. Jones, er ei fod yn amgylchynedig gan brof-

edigaethau; Ysbryd da a'i arweiniodd ar hyd ffyrdd gwirion-

edd a chyfiawnder, a theilwng yw yniddiried Saint ei ofal;

ymchwydda ei galon drostynt am eu bendithio, a gwneir ef yn
fendith mewn cyssylltiad a'i Gynghorwyr teilwng,—gweision

anfonedig Duw o Seion, i bawb a'u bendithio, ac a fendithiont

eu hunain trwy ufydd-dod iddynt.
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Yn mhellach, cyn y gadawaf chwi, caniatewch 1 mi atw eicll

3ylw at y dyledswyddau pw}*sig a orphwysant ar7ioch, fel Saint

y Goruehaf, yn yr amseroedd daroganus hyn. Mae y ddedfryd

a gyhoeddwyd ar Babilon yn cael ei thywallt allan o phiolau

digofaint yr Hollalluog. Seion yw eich unig noddfa, ac y tnae

y ffordd yn barod i chwi, a'r gair i bawb yw, " i'ch pebyll,

Israel." Am hyny, byddwch chwithau barod. Ynidrechwch

dalu pob dyledion i'r Eglwys, am Iyfratl, y trysorfeydd, neu y
Demi, yn ogystal ag i'r byd\ ac felly, ynghyd ag wrth rybuddio

eich cymmydogion yn ffyddlon, a thrwy bob duwiol ymddyg-

iad, parotowch eich hunain i adael yn fuan, ond yn anrhyd-

eddus, ac yn y fath fodd ag y pregetha eich coffadwriaeth

gyfiawnder, pan y byddoch chwi yn mhell, ac fel y gwnelo

dylanwad annerchiadol eich esiamplau da chwi orfodi dynion i

ddweyd, " Dilynwn hwynt i Seion, lie y preswylia cyfiawnder."

Anwyl Saint, cyfodwch, a dygwch i weithrediad y cynghorion

a dderbyniwch; cynnaliwch eich cyhoeddiad a'ch traethodau

yn haelionus, gan beidio ag anghofio y Drysorfa Ymfudol> nac

fod Teml ar waith 1 chwi yn awr yn Seion yn eich haros ; cyn-

northwyweh i'w ehwblhau er eich hunan-les. Yn olaf, bydd-

wch eiddo i'r Arglwydd yn gyfan-gwbl, ac ymbleserwch i buret

eich hunain fel y mae Efe yn bur, fel y byddom fythol fyw

gydag Ef a'r rhai santaidd sydd fry, ein canol-bwynt cartrefol

o gai'iad, o wirionedd, o santeiddrwydd, felly y byddo. Amen.

Daniel Spencek.

Derbyniadau am Lyfrau o Awst 10 hvd 23.—Mynwy,
£2 10s; Llanelli, £2 Us 6§c; Aberteifi, £1 153; Penfro Og^
leddol, £1 2s.— Gang. Dicyr. Morganu-g—FonWAen, 8c ; Dinas,

9s4§c; Llanfabon, 4s; Pontypridd, lis 6c; Aberdar, 7s 6c j

Georgetown, 4s 3c; Troedyrhiw, 10s ; Treflbrest, 6c; Cwm*
bach, 9s 5ic,
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Rhif. 31.] MEDI 9, 1854. [Cyf. VII.

cry:;hoAt) o araeth y llywydd dan jones,
AR Y GYMDE1THAS GENADOL, MEWN CARIAD

WLEDD,

Yr lion a gynnahwyd yn Neuadd y Saint yn Merthyj, ar y 10/eJ o

OrphcnaJ] 1854.

Daetuym ynia beno i gynnal Cariad Wledd, neu i wledda. ar

gariad. Cariad sydd felysach na phob danteithion ; hebddo

iiid oes melysder, a lie y byddo, gwna y chwefwder yn felysderj

a sugna allan bob chwerwder ag sydd yn uihob peth ag yr

ymgyinmysga. Y cariad hwn sydd yn ymddangos yn eich

gwynebau heno, cyn yr edrychech mor llawen, o herwydd lie y
mae llawenydd, y mae yno gariad yn ei acliosi. O'r ocbr

arall, lie y gwelir gwyueb trist, arwydda ofid, ofn, a braw yu y
cyfryw galon ; ond yn iledwydd breswylf'a cariad, y gwelir

gwyneb dysclaer, llygaidclir, a golwg lion.

Rhaid i gariad gael gwrthddrych, a'r gwrthddrych teilwng

sydd ganddo heno yw y Gymdeithas Genadol, a'n hymgas&liad

ynghyd a arddengys em cariad atti, set' i gynuorthwyo ei

chenadon, o wir gariad at .V genadwri a draethaut,— y gcnadwri

ddwyfol ddanibnedig oddiwrth Dduw o'r nef at ddynion, a gef-

nogwn, ac hyderwn fod pawb a brynasant drwyddedi yn ys-

tyried byny, ac yn gwir ddynaun'o ei llwyddiant; niddymuuant
-dros ddim sydd yn well-.

Llavver o genadon a gynnelir, ?c a ddanfonir allan gan eifc

31 [lum \g.
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gwladwriaeth
;

gwarir amryw filoedd o bunnau tuag at 0GP

eynnal ar fe.es y frwydr, i drochi eu cleddyfau yn ngwaed eu

eydddynion,— i roddi eu bywydau yn ebyrtb i greulonder gel-

ynion, er boddio chwantau, a chynnal balchder mawrion ein

byd, yingais pa rai yw satbru y gwan dan draed er eu codi eu*

hunain yn ucliel! Ai dyna y fath genadwriyw lion? Diolchwn*

nade, ond un 9ydd yn hytrach na dwyn einioes, yn rhoddi

bywyd tragywyddol i bawb a'i derbynia,—mabwysiada y sawl

a'i derbynia yn blentyn i Ddvtw, ac yn etifedd iachawdwriaeth;

dyga i ddyn boll gysuron y bywyd presennol, a mwyniant di-

derfyn yn y byd a ddaw,—diwalla ef a holl anghenrheidiau-

tymborol ae ysbrydol. Cynnwysa fywydau diderfyn a thra-

gywyddol, a choronau anniflanedig yn nheyrnas Dduw mewn
gogoniant

;
pa werth a ellir osod ami?

Y byd crefyddol, neu enwadau ein hoes, ydyut yn casglu

cannoedd a miloedd o bunnau yn ett hamry wiol gyrsdeithasau

hwy, i gynnal eenadon a ant allan i bregethu cenadwri na-

wyddant a yw hi o Dduw ai peidio,—gobeithiant ei bod, ond

ofnant nad yw, a chymmerant yr awdnrdod i'w phregethu allan

o'r llyfr hwn (y Beibl), hebei derbyn gan Dduw, a phrofant eu

sel drosti drwy eu diwydrwydd i'w lledaenu ar led.

Nid yw y Saint yn cynuorthwyo cenadwri a gynlluniodd

dyn, nae a ddyfeisiodd doethineb ddynol ; nid un a ofnant ei

bod yn gau, nae a obeithiant yn unig, ond un ag y gwyddant

ddarfod i Dduw ei danfon gyda'i angel santaidd, i'w phregethu

i bob llwyth, iaith, pobl, a chenedl, a gwyddant mai eenadon

Duw sydd yn ei phregethu, ac mai y rhai hyny a gyn northwy-

ant ag elw es Cariad Wledd heuo. Mwyaf i gyd, ynte, fyddo ein

sel dros, ein gorfoledd yn, a'n cariad &i y genadwri wirioneddol

lion, gan y gwyddotn yr effeitbir by wyd tragywyddol dynion

drwyddi, ac o herwydd nad oes arnom ofn y siomir y neb a'i

credo
;
gan y mentrwn hi yn hunan-brofiedydcl i bawb.

Pe ystyriem bwysigrwydd ein cenadwri, gwelem yr anghen-^

rheidrwydd auhebgoroi ac hanfodol, y ddyiedswydd a'r

rhwymau ag sydd arnom i wneyd hyu heno, cyra y teilyngora

yr un o'i bendithion rhagorol. Danfona ddynion alhm, nid yn

Unig er i'w chredinwyr afaelyd yn yr anchwiliadwy olud sydd

ynddi, ond hefyd er rhybuddio y byd am yr ysgubell ofnadwy a

jsguba ei holl anghred'inwyr, ac am y plaiiu ofnad \?y a ddeu*
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ant fel ffrewyll yn Haw Dnw, i ffrewyllu ei holl elynion, y rhai

"a wrthodasant ei ddwyfol genadwri, -yr ammodau o heddwch

a gynnygiwyd iddynt gan ei weision anfonedig,—i gyfeirio y
rhai a'i derbyuia i'r unig le o ddiogelwch, rbag y rhyfeloedd a'r

dinystriadau a ddanfona i wneyd lie iV Fab Iesu i ddyfod

mewn gogoniant, a'i Saint addfwyn gydag Ef, i etifeddu y
ddaear. Pwy gan hyny na wel yr anghenrheidrwj'dd o ddan •

fon cenadon? Keb genadon ni chyhoeddir y genadwri, ac heb

genadwri ni achubir neb.

Os oes Uawenydd yn y nef am un peehadur a droa o gyfeib-

iorni ei ffordd, pa faint mwy yn mynwesau y Saint a bleidiant.

a gefnogant, ac a gynnorthwyant genadon cymdeithas mor ar-

dderchog ag a achuba ei channoedd aMmiloedd? Pan ddanfona

Duw bregethwyr allan, nid ei angylion santaidd a ddanfona at

ddynion llygredig, ond ei weision dywoi. Daofonodd ei anwylaf

Fab i wisgo cnawd cyn iddo ddechreu traethu ei genadwri

bwysig. Gan fod y genadwri bwysig lion mewn llestri pridd,

parchwn, cynnaliwn, a gwerthfawrogwn y llestri, o herwydd y
trysor gwerthfawr a gynhwysant. Gam nad yw Duw yn danfon

ei angylion o'r nef i'w thraethu, ond yn unig at un neu ddau i

ddechreu, a^u hawdurdodi a'u danfon hwy at ereill, gwelwn ein

bod ni yn mhlith y cyfryw, ac mai cenadon yw pob un o honom
ag sydd a"r trysor hwn yn ein llestri, a bod dysgwyliad i ni

fyned allan ac arllwys o hono i bawb a'i derbynia. Heb i ni

wneyd hyn, aiff y b)-d i ddinystr, a gofynLr eu gwged ar ein

penau; o ganlyniad, ein dyledswydd yw gwneyd fel byn heno,

nid rbag ofn y canlyniad o beidio, ond o herwydd teilyngdod y
genadwri, ac er mwyn ei tbeilwng Awdwr hefyd.

Gan mai dwyfol yw y genadwri, dwyfol yw y ceaadon hefyd.

Mae yn ofynol fod pob un o'r cenadon hyn wedi eu danfon gan

Dduw megys Aaron ; nid pawb sydd i fyned allan i bregethu.

Pan elo cenadydd Duw allan, dylai brofi drwy ei weithredoedd

da, a'i dduwiol ymddygiad, yn ogystal a thraethu ei genadwri,

a'i hargraffu ar feddyliau ei wrandawyr, mai cenadydd dros

Dduw ydyw.

Wedi gweled yr anghenrbeidrwydd o genadon, gofyna rhai

•ar bwy y mae pwys y gwaith, a pba fodd y dylem weithio? pe

gallwn i fyned allan i bregethu, mi a awn yn union, &c. Cen-

adon yw y Saint i fod, He bynag y byddont, a hyny trvrf
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ivneyd eu gdreu "yn mhob aiBgylehiad, ac yngwyneb po\f

rhwystr i ledaenu y genadwri. li Pa fodd y ga!iir gwneyd

hyny?" meddwcli. Os nad allwch fyned alian eich hap, gan

wybod beth sydd eikieu i fyned, eynnorthwywch ereill ag syddt

wedi rnyned, trwy roddi o'cli harian i'vv cynnal, o herwydd nas

gallant wneyd hebddynt. Gwn yn rhy dda f'el y mae ar ein

brodyr i fyw ar garedigrwydd y triad, i fyned neb fwyd am
ddiwrnouau, na gwelyau i gy'Sgti am nosweithiau, a'u gwaed

yn eu hesgidiau wrth dfafaelu, a dilyn ol traed pregethwyr

hunan ddoethion, ac oifeiriadon o'r colegau, agydyiit wedi hudo

y bobl a'u gwaeddiadau, a'u bygythiou o anatbemau ar y neb

a dderbynio Sairt i'w dy, gan daeriu ar led bub ystoriau atgas a

chelwyddqg, pafai a lyncwyd yn felys gan euhudolion gwaneus

am danyut. Mae yr holl rai hyn ganudynt i'vv gwrthbfofi yn

ngwyneb gwg a gwawd y byd, ac o waethaf dotthineb ddynol,

a'u rbag-rybuddio, a chael rhincian dannedd arnynt, a gwaeddi

ar eu hul, eu lierlid, a'u tafiu allan yn y divvedd, fei y cafodd

pob gwir genadydd i Dduv» yn mhob oes o'r byd. Coeliwch fi

nad gwii ionedd yn eich meddiant y w y goreu er cael lie eysurus

gan y byd. Aed dyn allan i ganu baledi, neu areithio yrl

erbyn y genadwri hon, gwir neu geiwydd, caiff dderbyniad da,

chroesaw fnawr, a digon o fwyd yn ei fob Dywedai Iesu Grist,

' Yr lnvn sydd yn dyfod yn enw ei hull, hwnw a dderbyniwch,

ond gau i'ni Tad fy anfon i, ni'm derbyniwch." Pe buasai y
llevrendiaid wedi rhoddi eu henwau wrth waelod dangosiadau

ein brodyr, y cenadon, caw-sent ddeTbyniad gwell ; ond am y
dywedaiit mai Duw a'u danfonodd, sathrant eu cenadwri bwys-

ig dan draed, asor anystyriol a nioch yn sathru perlau aumhris-

iadwy, a dewisaut yn hytracb fyw ar olchion drewllyd coeg-

dyb. Pel yna, a gwaeth nag y desgrifiwyd, y mae ein brodyr

anwyl yn cael dyoddef, with droi dynion o gyfeUiorfli eu ffyrdd

at Dduw.

Os oes teuluoedd mawr, neu ryw rwystrau annorchfygol yn
ein battal i fyned allan ein hunain, gallwn gymmeryd rhan o'r

baich arnom drwy roddi arian i'rrhai sydd allan, i gaelymborth

a dillad, at yr hyn y mae ein Cariad Wledd heno. Os na fydd-

wn yn gyd-gyfranogion a hwy, ni ddysclaeriwn fel ser y nefoedd

byth mewn gogoniant; ac os na chydddyoddefwn, ni chawd
em cyd-ogoneddu chwaith. Pwy sydd dros ledaenu y genad-
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•wri? Pwy bynag ydynt, cymmerant ran o'r baich, trwy gyf.

ranu o'u heiddo tuagatto. Felly gall y dosparth yna wneyd.

Wrth y rhai a allact fyned, dy wedaf, dylai y ffaith o fod Duw
wedi agor ealoriau i ddiwallu y rhai a aethant, fel na ddiffyg-

ient, eu cj-mhellhwytltau i fyr.ed hefyd, a phrofi Duw, a chant

weled mai flyddlon a fydd Efe iddynt; er y dichon eu profi,

ac y cant abertlui, ond ar ol y treial mae y fendith yn dyfod;

aberth a ddwg allan fendithion y nefoedd. Profiad sycld genyf

fi am brodyr, mai yn gymmaint ag yr ewch allan mewn ffydd

am gynnaliaetb, gan yr bwn sydda chalonau pawbyn ei lav, y
eewch eich diwaHii.

Y mae elw ein Cariad Wledd, fel y dywedais, at gynnorth-

vyo y rhai a aethant allan, ac i lesoli y rhai a fyddant yn

wirfoddoliaiil i fyned allan ar eu hoi Gwell fydd genym etto

ein bod wedi myned ar gais Duw. na pbe dringasem orseddau

breninoedd daearol, a meddu holl drysorau ymerhawdwyr y
byd, a b'ryta ein digonedd o frasder y ddaear, trwy wneyd cais

brenin r.eu frenines ddaearol. Yn an:r y mac Duw yn galw am
filwyr i fyned allan drosto. ac addawa i'r rhai a frwydrant yn

ddewr, ae a lafuriant yn ddiflino, ddyrchafiad i fod yn Frenin-

aedd ac yn OfiTeiriaid yn ei deyrnas. Beth pe gofyoaj Victoria

i rai o honom ni fyned yn swjrddogion uchel, i gael til mawr
yn ei theyrnas, pwy a wrthodai fyned? Oni ystyriem hyny yn

anrhydedd mawr? Ond y mae galwad Brenin y breninoedd.

ac Arglwydd yr arglwyddi ya fwy o «nrhydedd nag y gall holl

ymerhawdwyr a breninoedd y byd ei roddi. Y mae boll deyrn-

asoedd y byd i fyned yn eiddo ein JHarglwydd ni a'i Grist Ef,

a"r frenjtiiaeth, a mawready freniniaeth dan yr holl nqfoedd, i'w

tfhoddi i bobl Saint y Goruchaf— i'r gwirfoddoliaid ffy ddlonaf.

Frodyr, ag sydd heb deuluoedd trwm, a ewch chwi allan Hey
mae dynlon mewn siroedd yn newynu o eisieu yr ymborth

ag eydd genych chwi i'w roddi iddynt? Pwy a aiff? Y mae

Duw yn galw! Chwi chwiorvdd, gwyliwch na rwystro tegan-

au darro&edig byflol, a phleserau. chwi rhag gadael eich gwyr i

fyned allan i gyflawr.i ewyllys Duw! Frodyr, ni chyrhaedda

dyn a lywqdraethir gan y wraigfywyd tragwyddol. hcbi ehwyl-

<droad huilol o ddeddfau anian, a bwriadau anffaeledig, a rhag

arfaeth y Duw anghyfnewidiql cyn bod y byd, gymmeryd lie,

Gobeithiaf na chaiff unrbyw wagedd rwystro ieuenctyd Mer-
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thyr i fyned allan dros eu Tad, ond y tyfant i fyny yn nheyrnfts

Dduw, wedi cynnyddu mem doethineb a ffafr Duw a dynion,

ac y cyfodant fel cewri i gwblhau y gwaith a sylfaenodd eu

tadau, tra yr a y cyfryw a'u penau llwydion i lawr i'r bedd

mewn llawenydd o'u herwydd. Llawenhais, perswadiais a

chysurais fy hun a'r raeddwl byn am lawerun, ond y peth

nesaf a glyvvwn am danynt oedd eu bod wedi priodi arhwymo eu

hunain wrth wrthrych gwael ac armheilwng o'u sylvr, ac yna r

ffarwel i'r Arglwydd gael un defnydd o lmnynt ! Nid wyf am
ddweyd yn erbyn priodi yn ei amser, ond ceisiwch yn gyntaf

deyrnas Dduw, a phriodwch wed'yn pan y cewch amser a gor-

phwysfa i byny. HoflTaf i glywed eicb llais etto, o'ch maesydd

llafur, yn son am y llwytVliant a gewch, ac ni fydd dim melys-

acb i'm clustiau na cblywed fod sain yr efengylyn treiddio trwy

Gymru, a dynion wrtb y miloedd yn ufyddhau, ac yn dwym
ffrwyth i fywyd tragywyddol, oddiar gynnyrcb ein cariad ni at

Dduw a'i deyrnas, am iddo Ef yn gyntaf ein cam ni.

Yna galwodd am enwau y gwirfoddoliaid.

William Lewis, Ysgrifent/dd.

LLYTHYR O DDINAS CEDRWVDD.

Dincis Cedncydd, Mai 20, 1854.

Anwyl Dad a Mam,—Gyda'r cyfleusdra presennol cymmeraf

yr adeg bun o ysgrifenu atoch, gan obeithio eich btid yn iach (et

ag yr ydym ni yn bresennol,—diolch i Dduw.

Nis gwn pa betb i ysgrifenu, n herwydd fy rand wedi anfon

cynnifer o lytbyron atnch, ac heb pael yr un ateb iddypt liyd yn

hyn. Nid wyf wedi clywed yr un gair oddiwithycta er y fl. 1851,

a hyny yn St. Louis, cyn i mi gychwyn oddiynpj nis gwn betb

yw y roaLcr. yr oeddwn yn dysg'Tvl eael lly.thyr oddiwrthych gan

John Roach neu Thomas Thomas, ond ni chefais glywed' dim

Os ydych yn raeddwl fy mod islaw eich sylw i anion ateb,

gallaf oddiwrth hyny.

Yr ydych chwi fy nbad wedi gweithio yn galed holl ddyddian

eich bywyd, i gadw ereill yn gyfoetbogion ac yn foethus, ac er

eich holl ymdrech yr ydych yn y diwedd yn dlawd eich huoan,

heb fod yn leddiannol ardroedfedd odir yn eich bywyd, heb. dalo
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*rhent fawr am elano, r.ac un creadur chwaith, odciieithr ansbell A

tfochyn. Ar v nn pryd yr ydycb yn credu fod eich sefyllfa ya

well na'm heiddo i, a hyny yn tarddu oddiar y gref\dd sydd

genyf, a ininnau, fel Ahraham gynt, wedi gadael ty fy nhad a'm

boll berthynasau I'm cyfeillion,i edrycfa ani vsJud well,—adinas,

saer ac aok;i!adydd yr lion yw Duw. Yr ydycb yn credu fy mod

yn ffvil am adael y fath le ag sydd yna gyda chwi yn Felin Foel,

lie na feddwn yr un anifel, a dyfod i'r wlad h"n lie mae pob

jlawnder i gael. Y mae genyf anifeiliaid o bob math.yn wartheg,

ycbain, moch, a gwyddau ; hefyd y mae gwnyf dai a thiroedd

&c, ac nid oes amaf ddimau o rent i neb, a gallaf gael a fynwyf

o dir yn rh.<d .; felly gwelwch gymraaint gwell gwlad yw hon

ca'r ben wlad.

Nis gallaf ddesgtiflo y llawenydd a fyddai genyf pe buasech

yn ymuno a'r Saint, ac yn yml'uda i'r wlad hon. O! y fatb

iawenydd I'uasai genyf pe byddai fy nbad a mam yn Saint. Mi

a glywais fod John fy mra«d ar y ffordd yn dyfod tuag yma

•ond nis gnn pa nn a yw yn dyfod ai peidio.

Y mae Phebe fy ngwraig, a Morgan bach fy mab yn cofio

.atoih yn fawr. Gall Morgan siarad 4air iaith, sef y Gymraeg, y
•Saesneg, a iaith yr Indiaid, er nad yw ond saith mlwydd a chwe

mis oed.

Hyn yn fyr oddiwrth eieh mab,

David D. Bowen.

DAMMEG Y MISOEDD.

Ar ryw fctreu dydd gwyl nodedig, pan yr oedd yr haul a'i

•oleuni tanbeidiol yn ymledaenu ei belydrau gwresog dros y
maesydd, y gweir-gloddiau, a'r gerddi ffrwytlilon, a minnau yn

myfyrio ar yr amseroedd a'r tymhorau, ac ar liyny mi a glyw-

ais yruddyddan rhwng y misoedd Mai, Mehefin, Gorplienaf. ac

Awst, pa rai oedd yn ymffrostio yn eu gwisgoedd tlws-wych,

—

" Edrychwch," meddai y naill wrth y Hall, "ar y ffrwythydd

per, y cnydiau toreithiog, ynghyd a'r danteithion dymunol o

bob math ag yr ydym ni yn eu cario ar ein cefnau, nes y mae

y boneddigion a boneddigesau yn ymhyfrydu yn yr olygfa

wrych sydd arnom. Ha, ha, pwy sydd fel nyni? Ni fyddai y
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flwyddyn werth ond ychydig oni bai ni! Ond am Ionawr,,

Chwefror, Mawrth, a Rhagfyr, dyna rai diog! ni welir dim,

ffrwythydd ar y coed na'r maesydd o'u heiddo hwy, ond ein hoi

ni wedi bod yn llafurio yn galed i ymbleseru trigolien y byd_

Nid y\v yn werth gan neb i fyned allan o'i dy i edrych arnynt,.

ac nid yw y lleill fawr gwell na hwythau, ond fe geir arabell i

flodeuyn, etto nid ydynt yn haeddu i'w cyffelybu i ni."

Ond rhyw fodd neu gilydd cafodd Mawrth a'i frodyr amserol:

glywed am ymffrost mawr y brodyr ereill, ynghyd a'r diystyr-

wch mawr a daflent arnynt hwythau, tra yr ceddynt ar y pryd

yn gweithio eu gorcu yn y seler. Yna ymgynghorodd Mawrth.

a'i frodyr, a phenderfynasant beidio gweithio y gauaf dyfodol r

on! i bawb gymmeryd holydny^ a'r gauaf a aeth heibio yn
gyffelyb i'r haf. Ni fu dim eira, rhew, n-ac oerfel, a'r coedydd

yn deilio cyn yr amser arferol, &c. A phan ddaeth yr haf, yr

oedd heintiau yn y wlad. y blodaua'r ffrwythauyn cael eu bwyta

gan bryfed. Dim ond swn gofid a galar a glywid yma a thraw, a

neb yn dyfod allan i weljeri y Meistri Mai, Mehefin, Gorphenaf,

ac Awst. Yna y deallasant, ac a ddywedasant y naill wrth

j Hall yn brudd a thorcalonus, " Diau ddarfod i ni lefaru yn

galed ac yn gableddus am y boneddigion Ionawr, Chwefror,

Mawrth, Rhagfyr, a'u cyfeillion ; oblegid erbyn i ni weled ac-

iawn ddeall, nid oeddem ni ond taflu yr hyn ag oeddent hwy-

wedi ei godi o'r seler, a'i roidi yn ein breiehiau."

Yna canfyddasnnt fod y naill fis mor ymdrechgar a'r Hall,.,

ond fod gwaith y naill yn fwy amlwg na'r HaH, ac ei fod yn an-

mhosibl i un weithio yn annibynol ar y Hall. Am hyny fe

anfonodd y pedwar euiteimladau o edifeirwch mewu gostyng-

eiddrwydd at y lleill, gan ofyn eu maddeuant.

O hyny allan, mae y deuddeg mis mewn uadeb a'u gilydd,.

ac yn foddlon i gael eu galw i gyd yn flwyddyn.

Wele ddammeg, pa beth a ddysgwn oddiwrthi?

Dyffcyn. Conwy, Richard Roberts.

IAC1IAI> TRWY ALLU DUW.

Cwm Ynys y Faicch, Awst, 9, 1854.

Mr. Gol.,—Llawenydd yw genyf eich hysbysu, fel yr amlyg-v

wyd gallu Duw yn eiu plitfu
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Yr oeJl yma wraig i frawd oedd newydd ei fedyddio, o'r

enw William Richards. Methodd hi a chael iecUyd gan y
meddygon. Aetliym i'w thy, a phregethais efengyl lesu Grist

iddi, hyd nes ei hargyhoeddi o fodoldeb y bendithion, a bod yr

arwyddio!i yn car.lyn yn awr fel gynt. Ar y 17eg o Orpbenaf,

gweinyddais i a'r Hermriad Richard Price yr ordinhad ami yn

ol ei deisyfiad. Er bendith iddi hi, llawenydd i nirmau, a gog-

ouiant i Uduw, derbyniodd y fendith o iachad trwyadl. Tyst-

iolaetha yn gadarn a diwyd ohyd mai pregethwyr gwirionedd

ydyw gweinidogion y Saint, a bod Duw yn cadarnhau eu geir-

iau trwy arwyddion y rhai sydd yn eanlj'n.

Bedyddiwyd hi yn gyhoeddiss ar y 30ain o Orphenaf. Ni a,

gawsom wrandawiad astud a lliosog, ac addewidion gan creill

y cymmerent eu bedyddio.

Y mae yma alwad mawr am ein llyfrau ; ond y mae yr en-

wadau a'u gweinidogion yn ein herbyn, ac er eu gwaethaf

y mae gwaith Duw yn treiglo yn y blaen.

Eich brawd yn y ffydd,

J. D. KoBF.KTS.

Yr ydym ni, sydd a'n henwau isod, yn dystion o'r pethau

ucjiod,

William R chauds.

GWEKLLTAN RuCHAKDS.

UDGOBN SEION.
N EU

DYDD SADWRN, MEDI 9, 1854.

i
Wedi hir arfaethu, wele ni o'r diwedd yn alluog i ddyddio.

ein IIudguun o Aberta.wy! A udgana yn uwcb, neu yn glirach

ei lais,—barned clj boedd ei ymarferwyr. O leiaf. hyderwn y
bydd cynnefinol <twyr glan y mor yn clirio Ilait. ei Vdyanwr; a
tliebyg y cydddymuna ei garedigion ag ef y bydd i gyfranwr
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bywydau gyfnerthu ei gyfansoddiad, fel ag i ddeffroi trigolion

-cysglyd ein gwlad i ffoi rhag y dinystr yrahongianog, i'r ddiog-

elfan, eyn yr ymarllwysa arnynt. Nid heb deimladau heblaw

a ddesgrifiwn—nid heb gofiant hoff, ac nid heb gnoi ein cil ary

gwleddoedd ymgrefyddol a fvvynhasora yn Merthyr a'i chylch-

oedd y gallwn ymadael, nac yehwaith ni ollyngwn dros gof,

ein hanwyl gyd-weithwyr yn ngwinllan ein Hiesu, nid llai ein

hawydd fydd am eu lies, na'n Budgamadi'v dyddanu, ac ni fydd

yn hir, hyderwn, cyn y cawn y pleser mawr o gydblethu llaw a

llais mewn un-cor i ddynodi clodydd ein Duw, nes adleisio o

ororau hoff Seion.

Nad i ba le yr awn, credwn na ddichon amser nac amgylch-

iad, na dim araLl wahanu ein serchiadau oddiwrth ein ffyddlon

gydweithwyr yn Nheyrnas Dduw; ni fydd ein brwydr.au a'n

buddugoliaethau ond ail goffa ein dewrder, yr hyn a gynnydda

ein cariad cyd-blethiog at Dduw a'i waith, ac yn mhen oesoedd,

wedi dringo drwy yr erlidigaeth— cyrhaedd pen y bryniau tra-

gywyddol tu hwnt i eithafion yr anialwch mawr, mor felysfydd

edrych yn ol ac adgoffa ein ffyddlondeb i'n gilydd ac i'n Duw;

mor hoff fydd swn lleisiau y nefolion yn swnio yn ein clustiau,

" Y rhai hyn a ddaethant allan o'r cystudd mawr, ac a olchas-

aut eu gynau yn ngwaed yr Oen!" O! mor dda fydd genym }
r

pryd hyny, ein bod wedi bod o'r un galon a'n gilydd, ac am boh

ymdrech a wnaethorn! Mor groes i hyn fydd cofiant am y
troseddwr,—fydd cofiant y rhai hyny a redasant yn dda am
ennyd, ac a droisant eu cefnau yn nydd y frwydr! Etto, beth

3'w y rhai hyny wrth y bradwr! Tra ein tosturi a gynhyrfir

at hob matho droseddwr a gwympodd o tan ei arfau yn ysglyf-

aeth i fagnelau y gelyn, digasedd calon a arllwysa anath-

emau ar hen y bradwr o ben y bryniau draw,—cludydd arfau i

iselaf was Lusiffer yw—ysgubell pwll ei domen yn frwsh

paentio a fedd, a'r goreu o ddynion o'i gylch a ddwbia a'i faw

ei hnn. O bob ffrcwyll lem, a cherydd tost, barn a chosp a oll-

yngwyd o wlad anwn, ac o bob bytheuad a ollyngodd Belial yn

rhydd o'i gadwyn, nid atgasach na ffieiddiach yr oil, nac un o

gorgwn y fall,- nag yw cyfarthiad y bradwr wrth sodlau gweis-

ion Duw. Cain hyd Judas nid ymgnawdolodd neb tebycach

i Lusiffer, ac oddiyno hyd banes boll gau frodyr Iesu a Phaul,

gwrthgilwyr yr eglwys gyntefig, a bradycbwyr boll blant Duw.,
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hi bu gwneth wed'yn yn mhlith holl greuloniaid daear, heb

eithrio Nero, Maximus, Mari waedlyd, a phabau Rufain, na

bradychwyr ein diweddar Brophwyd Josepb, o herwydd, yii

gymmaint a bod gwaed ei eneiniog yn werthfawrocach yn

ngolwg Duw na gwaed ereill, ercbyllaf cosp yr hwn a'i tywallto.

bob gofxd a gafodd Joseph, y Deuddeg, a gaiff Brigham ar <^u

hoi, ae a gaiff pob dyn da yn yr Eglwys hon, ni chwynant yn

dostach yn erbyn dim nag yn erbyn gwenwyn enllibaidd ac

atgasrwydd bradwrus eu bradwyr. Ac o'u holl gasineb nid oes

dillasach na'u mawr gwyn yn erbyn anghyfiawnder! Saint,

ymwaredwch rhag y diafoliaid rhy grefyddol yma, a pheidiwch

a rhyfygu benthyca eich elustiaui wrandaw cam-gyhuddiadau

gan ddiafol rhithdduwiol yn erbyn yr Offeiriadaeth, onite

Uyncir clnvi ganddynt. Os unwaith y cyd-ymdeirn.ir a hwynt.

ystyrir hwnw braidd yn anfeddyginiaethol, ac ymaith ag ef

oni edifarha ar frys.

LLYTHYR Y LLYWVDD DANIELS.

St. Sior, Awst 21, 1S54.

A^VlVL Lywydd Jo.nes,— V Hythvr diweddaf a dderbyniais oddi-

wrtbjch oeda yr hwn a ysgrifenasoch •> y 5med o Awst, a daelli

hnnw i'm Haw yn y Wyddgrug, trwy law y brawd Parry, a drwg

iawn oedd genyf i weled ynddo fod eich iechyd yn palhi; find

hyderaf y caf glywed yn fuan fel ai«ll, sef eich hod yn iach a

chysurus,—dyna yw fy ngweddi harhaus i, a'r holl swyddogion

a'r Saint trwy y Gogledd, ba«b o hnpynt.

Cawsom Gymmanfa dda iawn yn y Wjddgrng, a lie Cyffeus

j'w chynnal, sef yn y Neuadd helaetbaf yn y dref lion, ond ni

ddaeth yno gytnmaint o'n cyfeillion ag neddem yn ddvsgwyl,

eitbr ni a gawsoiii wrandawiad subr pari g\ nnifer ag a ddaeth.

O herwydd un amgylehiad penderfynasorn newid y llj wyddiaeth,

a llawenydd oedd genyre ddeall fod yr Ysbryd wedi dadguddio i

chwi yr un peth. Cawsom ddigon o dduethineb i egluro yr ang-

benrheidrwvdd o'i wneyd i foddlonrwydd pawb o'r brori. Ni a

osodasom John Jones yn Gynghorydd blaenaf, a Hughes Llan.

gollen yn ail. Yr vdvm yn credu yr ant rhagddyntyn bresennol,

ac y deuaut yn rhydd o'r ddyled sydd arnynt yn mhenchwe' mis;
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ac y maent yn addaw gwneyd yr iawn ddefnydd o'u Tnmssr j

bregKhu a rhanu traethodan, g.ui gyfaddef wrth y brawd Parry a

minnau, eu bod yn teirulo yn euog am Hdvnt fbd rr.nv ddiog yn

yr am?cr a aeih bci'do. Bum tr.vy y Gynnadledd, ac y ms»

gwrandawiad da yn mhob man, ac wrgoelion yn bresenno] fod y

Gogledd yn addfedo i dderbyn yr Efetigyl.

Miie y brawd Richard Junes yn dymuno arnoeh o« gellwcb, i

anfon dyn da i'r Ceifh, glowr neu weithiwr tan, ac y caiff gyflog-

da. Yr oedd yn ddrwg g^nyf glywed nas gallwch £:!el, yn

mhlith holl frodyr y deau yna, ddyn da i ddyfod i Gaernarftfri i

lywyddu, ohlegid y nine yno fawr aagben am dano. Y inae*yma

If i lawernedd pe byddai yn bosibl i cliwi gael gaoddynt ddyfod
;

inae y trefvdd ag oeddent y llynedd yn erlidgar, yn gwranda'w yn

astud eleni, sef Fdnt, Bagillt, Maesglas, Tanlan, &c. Cawsona

ein rhwtsiro gnn y gwlaw i bregethu yn Treffynon.

Can son) Gym man fa gysurus ddoe yn Abergele, lie yr oedd Ys-

brvd Duw yn helaetb o'r dechreu i'r diwedd, ac undeb a cbyd-

weitbred-iad ar bo 1
- peth Am 5 o'r glorh prydnawn, pregetbodd

y brodvr R< chard Roberts, Richard Griffiths a minnau, allan ar

yr heol i dyrfa liosog; yr oedd ytna iawer o ddif.ithriaid wed*

dyfed erbvn y ffuir yr lion oedd dranoeth, a chawsooi Ysbryd

Duw yn helat'th yno.

Yr wyf ft a'r brawd Parry yn bwriadu myoed i Ruddlan nos y

Tory ; nine y brodvr wedi cael eu baeddu gnu y gelynion yno nos

Fawrib diweddaf, trwy fod un or gw*fthaf o dre'f Llanelwy wedi

dyf-od yn gyynorthwy iddynt. Yr ydyiu yn myn?d i Lanelwy,,

Diubycb, ac i Ruthyn yr wythnoe lion hefyd, ac i Gyroman fa

Eglwys Fachdydd Sul.

Yr ydym yn ewbl gredu y bedyddir llawer yn y tri mis nesaf.

Bn y brodvr G. Roberts a Williams yn prpgethu am wytlinosau

tua'r BaVti a'r cylchoed 1 a chael gwrandawiad da, a llawer yn

credit. Mae y I>lywyd 1 Parry wedi cael ar ei feddwl anfon Hugh

Evans o tiimfair gyda un o honynt, yr hwn s\dd yn ddyn mewn

oed ac yn bregit'nvr da iawn, ac hydprwn y gwna y cynllyn atcb

y dybpn er cael y rliai sydd yn credo i'r dwl'r bellach,

Yr «yl' fi, a Parry a'i wraig, a"r ho'l swyddogion a'r Saint, yn

inhob man lie yr wyf wedi bod,yn cofio atnih yrj gaiedig,

Eifh cyd filwr yn rnyddio lesu.

D. Dan it 1.8.
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CYMMAXFA SIR ABERTEIFI.

CyKNaLIasom ein cyminanfa ar y 13eg o Awst, ineivn Neuadd

\n Aberystwyth, a ohafwyd cyl'arfodydd rhvf'eddol o dda trwv y

.dydd, ac amryw o'r Saint wedi dyfod yughvd o'r gwahanol Gang-

enau, a lliaws mawr o wrundawyr. Penderfynasom yu unl'rydol i

ddal i fyny awiurdodnu yr Eghvys.

Am ddau ac am chwech bu amryw yn pregethu yn effeilliiol, ac

yn eu plith y Llywydd Jeremy, a chafwyd gwrandawiad astud.

Vr oedd llawenvdd mawr gun y Saint wrth glywed y brodvr yn

piofi gwahauol hyntiau ein bathrav, iaeih, ac ymddangosai y

gwraudawtr oil yu siriol, i'el pe buasent yn awyddos i tcae! gafeel

ju y wybodaeih sydd yn vueddiaut y Saint. Treuliasnm y dydd

yn gysurus iuwn, a clia«som ein beudithio yn helatth gan ei:)

Tad a dylauwadau yr Ysbryd Gian.

Y cyt.nrycliioliad sydd i'el Inn :—Cangenau o, Hen. 17, Off.

4, Ath. 3, Dia. 1, Bed. 2, Goll. 3, a'r oyfanswtn vn i05.

B. Evans, Llywydd,

J. Morgan, Ysgi ijenydd.

CY AIM AN FA SIR FFLINT.

?e guinaliwvd y Gyn.manl'a bun yn y Market Hall, Wyddgtugj

A»st 13, 1854. Dechreuwyd trwy weddi gau y Llywydd J. N«

Jones, ac wedi anuercbiad byr ond cyt'oddas, cynnrychiolwyd—

6

Cangr, 19 Hen., 5 Off.. 5 Ath., 3 Dia., 1 wedi ei ysgymunc, I

wedi ei ledyddio, a'r cyi'answrn yn 1 14.

Yua pregelliodd y liugail Parry egwyddorion decbrcuol yr

eleugvl yu eglur iawn. a timer gymhelloid y gwraudawyr i'w

cbodeidio. Cafwyd cefnogrwydd uufrydol i holl Lywyddiaelhau

a Cborwruau yr Offeiriaduelb. \n Seion, y Brydeicig, u'r Llyw-

jddiaetbau Cyuireig.

O herwydd amgykhiadau rhyddhawyd J. N. Jones o Lywydd-

iaeth y Cynnadledd, a gusodwyd Lewis Davies yn ei le, a J. N.

Jones a John Hughes yn Gynghorwyr, Jonathan Ellis i led yn

Urilddospartbwr, a Thomas Green yn Ysgrileuydd y G\u«
nadiedd.

CyDgborodd y Llywydd Daniels 3 Bwyddwyr a'r saint i f>vy

ddiwydrwydd i rybuddio y byd, ac i ddosparthu iraethodau*
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Cafwyd1 pregethau effei thiol a gryraus yn y prydflawD, gall yr

JSeouriaid II. Griffiths, Rhoslanyehrigog. ac R. Jones, Cefnmawr,

ar sefydliad teyrnas Dduw ar y ddaear, a dilytiwyd hwy gan J.

N. Jones yti Saesneg, a chafwyd hwylusdod rhagorol.

Yd yr hwyr, yr Heuuriad L. Davies a brofodd yn eglur fod

dwyfol genadwri yn hawdd ei phrofi felly drwy ufydd dod iddi, a

chael mwynhati ei benditliion addawedig. Dilynwyd ef g;m y

Llywydd Darnels yn fedrus iawn, dangosodd y gwahaniaeth sydd

rhwiig gwir a g>u grefydd; mai yr olaf sydd yn erlid y tiaenaf,

a hyny o herwydd ei bod hi yn dynoethi twyll a noethni y Hall.

Dilynwyd yntau gan y Bagail Parry, drwy dystiolaethu yn

p.^lui' a phenderfynol mai lion yw Eglwys Dduw, mai cenadwrl

ddwyfol a draddodwn, ac mai hon vw yr unig flfordd i achub dyn,

a'i fod ef yn gwybod hyny, a thaer gymhellodd ereill i ufyddhau

iddi, ac y eaffent hwytbau wybod hyny gan Dduw fel y cafodd

yntau. Mwynhawyd helaethrwydd o Ysbryd yr Arglwydd drwy

v Gymrnanfa, a theyrnasai undeb a chariad trwy yr oil, ac am

gynnyddiad hwti y parha gweddi

Eich Brodyr yn y C. T.

J. N. Jones, Llywydd,

L. Davies, Ysgrifenydd.

CYNNADLEDD OGLEDDOL PENFRO,

A tjYNNALnvYD yn Abergwaen, ar yr 20ferl a'r 2lain oV mis

presennol, pryd y cynnrychiolwyd 4 Cang., 14 Hen., 5 Off , 2

Ath., 2 Ddiac, 2 wedi eu bedyddio, 3 wedi eu torri allun, a'r cyf-

answm yn 56 Ymgasglodd y rhau fwyaf o'r Saint perthynnl i'r

Gynnadledd hon yuo, a chafwyd dylanwadau Ysbryd Duw yn

helaeth iawn yno.

Peuderfynwyd yn unfrydjl i ddal i fyny holl awdurdodau yr

Eglw\s, yr oedd pawb yn gwenu wrth gael y fraint o godi eu

debeulaw o blaid cynnal a chadw i fyny, anfoneiigion Duw, yn

eu ffvdd a'u gweddian. Anefchwyd y gwahano! gyfarfodydd yn

fywiog a gwresog drwy y dyddj gan amryw o Henuriaid.

David Reek, Llywydd,

T. Evans, Ysyri/enydd.
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HIRAETH AM SEIOS".

Tun—" Sercfiydol."

Dkaw, draw dros donawg for yn mhel],

Edrychaf tua'r wlad sy'n well

Na gwledydd da'r yn nghyd
;

Y wlad addawod 1 Daw i'r rhai

Adawai 'n llwyr y llwybrau gau,

Lie llifa heddwch pur di-drai,

Canys ami mae fy mryd.

Caf yno fyw yn helaeth rydd,

Ynghanol bro y ffigys-wydd
;

Ac O ! mor hyfryd imi fydd

I dreilio'r dydd ar don.

Bydd hyfryd gyda'r Saint gyd fyw,

Mewn nefol dir dan ofal Duw,
Lie na ddaw gelyn o un lliw,

I beri briw i'm bron.

Mae, mae ryw hiraeth dan fy mron,
Am fyn'd im' gwlad o Babilon,

A chroesi'r don o'i chri;

Ei mheibion dall sydd imi 'n gro's,

Fel bleiddiaid gwancus yn y nos,

A minnau ar lawr dan lawer lo's,

Yn wylo dagrau'n Hi'.

Ti Dduw y duwiau nerthol mawr,

Galluog ly wydd nef a llawr,

O gwared fi o'm cystudd 'nawr,

I 'th Seion geinfawr gu
;

Lie melys glywir sain pob sant,

Yn mhlith dy waredigol blant,

Dan wenau'r nef ar donau gant,

Yn unaw moliant by.

Gwcl, gwel fy nhelyn 'nawr yn ngrog
f

Fy Nuw, a dyro im' fy liog

ddianc rhag y Hid.
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Dan dromlwytli-orioes yma time

Fy nghalon egwan yn pruddau,

A'm liawen fad yn liwyr lesgau,—

O Dad, mor wael yw 'niyd.

Tydi, fy lor, a rwydd fawrhaf,

Os yn dy Seion cyfran gaf;

Ar ddulydd hou— werdd -ddelw hat'

Y gwaeaf odlan gwiw;
Yn mhlit'n ei nhentydd croew glim

,

Lle'r esgor myrdd o bysgod man,
Ar awen der o rywiog dan,

'Rlioi' favvl a chan i'm Duff.

Nathan Ddu a Lywel.

AMliYWIAfiTHAU, &c.

Y Ehyjfel.—Wedi yniosodiadcreulou o bedwar diwrnod gan

aniryw agerfadau Brytunaidd a .Eirengaeg> dinystriwyd am-

-dJilfytifa Botnarsund, a dywedir foil tua 2U)i> or liwsjaid

wedi eu cymiueryd yn garcliarorion. Dywedir foil y llwsiaid

wedi gorchfygu byddin gadarn o'r Tvvrciaid g'erllaw Kars, a

chymtuerwy'd 15 o faynelau, llawer iawn o aitrintitli rhyfel, 34

o swyddogion, 23,(100 o wyr yn garehaiorion, ac wedi gadael

2000 yn feirw ar y maes. Ennillodd y Rwsiaid fuddugollaeth

arall ar y Twreiaid ar uchel-dir Tehuilglyl ar y 29ain o <Ji -ph.,

cymnierasant tair o fagnelau pres, tair wagen Iwythog o bvior

Rphlwm, 370 o garcharorion, a thros 20i;0 o feirwou ar y niaea.

Dbhbymiaoau am Lyfkal- o Awst 23 hvd 31.—Morgan-

wg Orllewinol, £3 4s 8c ; Dyffryn Conwy. £1 10s.

[fgf Anfoner pob lly thyrau, yn cynnwys eirelrion a thaliadau

i Copt. D. Jones, 10, Colleye Street, Swansea.

CYNNVVYSIAD.
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Cryntv ad <> Ara. ill y Liy»\ y<UI D. jDiieb, ar y Gyiudeitbas Gi-nadol .... 483

Lluliyr o Dilniiis Cedar 490

Dailiuieg y Mibofdd 491

liicbail i-iwyullu UmV 493
Uolvijyddmelh 493

Llyiliyr y Llywyrtrt Daurets „ 493

Cyiiiiii.nifa Sir ibeiieifi 1J7

Cyuiiiiitnfa Mir Ftimt 497

Cyiiiinatila 0'»1ed<tel Henlio 49S
Hiiat-lii am aeloi 499
A>i>iy» iiiulia.it, &c. , 300
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Rhif. 32.] MEDI 23, 1854. [CrF. VII.

GALLU A THRAGYWYDDOLDEB YR OFFEIRIAD-
AETH.

Allan o'r " Seer."

Offeiriadaeth Duw yw yr awdurdod fawr, oruchaf a chyf-

reithlon ag sydd yn llywodraethu preswylwyr yr holl fydoedd

adferedig a gogoneddedig. Ynddi y mae yn gynnwysedig bob

gallu i gren bydoedd, i osod cyfreithiau sefydledig a pharhaus

ef rheoleiddiad y defnyddiau yn eu holl amrywiol weithrediad-

au, pa un bynag ai gweithrediadau fel myrarynau, fel pentyrau,

fel bydoedd, neu fel tyroedd o fydoedd. Y gallu hwnw ydyw
ag sydd yn llnnio y Biwnau; y llysiau, a'r anifeiliaid yn eu holl

amrywiaethau diderfyn ag sydd yn bodoli ar ein pellen ni. Yr
awdurdod bono sj'dd yn dadguddio cyfreithiau er llywodraeth-

iad bodau deallawl— sydd yn gwobrwyo yr ufydd a chospi yr

anufvdd—*ydd yn ordeinio tywysogaethau, galluoedd a theyr-

nasoedd, i ddwyn allan ei gweinyddiadau cyfiawn drwy bob

Ily^odraeth. Yr awdurdod Freiniol hon nid yw yn neillduol

neu ar wahari oddiwrth yr Offeiriadaeth, ond yn unig yn gang-

en neu gyfran o'r utirhyw. Yr awdurdod OfFeiriadol sydd gyff-

redinol, yn nieidli gallu dros bob peth; mae yr awdurdod

Fren'mol, hyd nes ei pherffeithio, wedi ei chyfyngu i'r teyrnas-

oedd a osodwyd dan ei ragtawiaeth : y blaenaf sydd yn penodi

ac ordeinio yr olaf ; oncl nid yw yr olaf byth yn penodi ae or-

deinio y flaenaf: y gyntaf sydd yn rheoli cyfreithiau natur,

J.U-. yn llywodraethu dros yr elfehaii yri gystal a thros ddynion
;

33 U<vn !'/.]
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y ddiweddaf sydd yn rheoli dynion yn unig, a gweinyddu cyf

j-eithiau cywir a chyfiawn er eu llywodraethiad. Lie y raae y
ddwy yn unedig, a'r dyn wedi ei berffeithio, y raae ganddo allu

hollalluog f'el Brenin ac fel Offeiriad
;
yna pob un o'r swyddau

ydynt wedi eu soddi yn un. Yna y gwahaniaeth fydd yn unig

yn yr enw ac nid yn yr awdurdod, naill ai fel Brenin neu fel

Offeiriad, yna caiff arglwyddiaeth dros bob petli, a theyrnasa

dios y cwbl, Yna y teitlau, wedi eu hunaw, ni roddant iddo

fwy o allu na'r naill un yn unigol, Mae yn amlwg nad

yw rhagoriaethau teitl ond yn unig yn ddarluniadol o sef-

yllfa pethau yn flaenorol i ogoneddiad a pherffeithiad y dyn-

soddau ag sydd yn dal yr Offeiriadaeth; ohlegid pan y maent

wedi eu perffe-ithio, hwy a gant allu i weithredu raewn pob

cangen o awdurdod trwy rinwedd yr Offeiriadaeth fawr, holl-

alluog a thragywyddol, pa un a ddaliant; yna hwy a allant

ysgwyd eu teyrnwialenau fel Breninoedd, llywodraethu fel

Tywysogion, gweinyddu fel Apostolion, a gweinidogaethu fel

Athra-won, neu weithredu yn y cyflwr gostyngeiddiaf a'r mwyaf

dyrrihafedig, ?Iid oes un gangen o'r Offeiriadaeth mor isel fel

jias gallant ymddarostwng j wein3'ddu ynddi; dim un mor

uehel fel nis gallant estyn allan y fraich o awdurdod a goruwch

reoli yr unrbyw,

Fod nerth yr Offeiriadaeth yn hollalluog sydd amlwg oddf

wrfeh y ffaith o fod Duw y Tad a'i Unig-anedig Fab yn dal yr

Offeiriadaeth, Os nad oedd Duw y Tad roewn meddiant o'r

Offeiriadaeth, ni aliasai Efe byth alw, pepodi, gwneuthur, a

&&ti#gm lesu yn Arch-offeirjad, Paul, wrth iefaru am Grist,

I fi'Iywed t( Efe a v/nasthpwyd yn awdwr lachawdwrtaeth dra*

gywyddol V* #Mrf oil a ufyddhant lddp& wedi ei gyfenwj gan

IMuw yn Areb'Offeiriad yn ol urdd Meichisedec." lleb, vii,

#, 10, Bite e& a MyweA t "Crist nis gogoneddodd el hun i fod

yn Areb'Cffeiriad, ond yr hwn a ddywedodd wrtho, Tydi yw fy

Mab, mfft heMyw ft'th genedlaia di," Fel y dywed hsfyd

mem \\& arall, M Offeiriad wyt ti yn dragywydd yn o\ urdd

Meleh»g<?d><»," (Heb, f, ft, fi.) Y ddwy adran byn «ydd yn

t>rofl fod y Tad weM jwlw el Fab fV Oflfcirladaetb,

Ni ft bVofvro yn nosuf fod Dtur nid yn unig wedi gat* ei'

Fab iM yn Areti'Offblriffd. ond ei nenofU a'l wnontJwr Ef felly

twy Iw, Paul 09*1d yn eynsthorl yr EgJvy« Kobreaiclfl fel y
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eanlyn:—" terwydd paham, frodyr santaidd, cyfranogion o'r

alwedigaeth nefol, ystyriwch Apostol ac Arch-offeiriad ein

eyfFes ni, Crist lesu, yr hwn oedd fFyddlon i'r hwn a'i hordein-

iodd ef, megys ag y bu Moses yn ei holl df ef." (Heb. iii, 1, 2.)

"Ac yn gymmaint nad heb lw y gwnaethpwyd ef yn Offeir-

iad : (oanys y rhai hyny [yr offeiriaid Aaronaidd] yn wt
ydynt wedi eu gwneuthur yn offeiriaid heb Iw : ond hwn trwy
lw, gan yr hwn a ddywedodd wrtho, Tyngodd yr Arglwydd, ac

ni bydd edifar ganddo, Ti sydd OSeiriad yn dragywydd yn ol

urdd Melchisedec;) ar destarnent gwell o hyny y gwnaethpwyd
lesu yn Fachniydd." (Heb. 7, 20—22.)

Ni chafodd yr lesu yn unig ei alw, ei benodi, a'i wneuthur

yn Arch-offeiriad a llw, ond hefyd cafodd ei gyssegru, "canys

y gyfraith sydd yn gwneuthur dynion a gwendid ynddynt yn
Arch-offeiriaid; eithr gair y llw yr hwn a fu wedi y gyfraith,

sydd yn gwneuthr y Mab, yr hwn a berffeithiwyd yn dragyw-

ydd." (Heb. vii, 28.) I gyfansoddi lesu yn Arch-offeiriad,

ynte, sydd yn gofyn galwedigaeth, penodiad, llw, a chyssegriad.

T faith o fod Duw y Tad wedi rhoddi yr awdurdod hon ar ei

Fab, sydd yn dangos yn y modd mwyaf penderfynol ei fod Ef
ei hun mewn meddiant o'r Offeiriadaeth fawr. oblegid nii gall-

wn arngyffred fod yn bosibl i fod i roddi i arall yr hyn nad yw
efe ei hun yn ei feddiannu.

Llawer sydd yn tybied na fu erioed neb ond dau ddynsawd

yn dal yr Offeiriadaeth uchelaf hon, sef lesu a Melchisedec.

Os felly, pwy a roddodd yr Offeiriadaeth hon ar Melchisedec?

A allasai taw Crist oedd ? oblegid, yn ol Paul, yr oedd yn
llawer o gannrifoedd ar ol dyddiau Melchisedec, ac hefyd hyd y
nod ar ol y gyfraith a roddwyd gan Moses, cyn i Dduw wneu-

thur a chyssegru trwy lw ei Fab yn Arch-offeiriad. A
wnelai y Messiah alw, ordeinio, a chyssegru Melchwedec i

swydd, cyn iddo Ef ei hundderbyn yr ordinhad santaidd o gys-

segriad ? Os na wnelai pwy oedd a hawl i'w gyssegru ef i'r

swydd bono? Attebwn na fuasai neb yn debyg o wneuthur

hyn, heblaw ei fod ef ei hun yn dal y swydd.

Dywed Paul yn mlieilach, fod yr Offeiriadaeth ag oedd Mel-

chisedec wedi dderbyn, "heb dad, bob fani, heb achau, ac heb

fod iddi na dechreu dyddiau, na diwedd einioes." (Heb. vii,

3.) Melchisedec, wedi dcrbyn y fath Offeiriadaeth, ac wedi eL
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" wneuthur yn gyffelyb i Fab Duw sydd yn arog yn Offeiri;;.
I

yn dragywydd." Megys nad oedd gan yr OfFeiriadaeth ddin>

'' dechreu dyddiau," rhaiily bodolai cyn i ddyddiau ein daear ni

gael dechreuad. Ond pwy oedd y pryd hwnw yn ei meddianu?

Attebwn, raai Daw, Tad ein bysbrydoedd y pryd hyny a'i

nieddiannai, yn ei holl ardderchogrwydd, gallu. a chyfiawnder;

oblegid D9 nad oedd Efe na neb arall yn dal yr Offeiriadaeth

cyn dechreu dyddiau y greadigaeth, ynani3 gallasai fod. fel yr

eglura Paul, " heb ddechreu dyddiau."

Wedi profl fod Daw y Tad yn meddiannu- yr Offeiriadaeth

cyn dyddiau y greadigaeth, a bod Melchisedec yn nyddiau Ab-

raham yn dal yr unrhyw Offeiriadaeth. a bod Iesu trwy " air y
11w yr hyn oedd wedi j gyfraith," wedi ei " alw," ei '" benodi,"

ei "wneuthur," a'i "gyssegru" yn Arch-offeiriad am bythmwy
yn ol yr un urdd, fe fydd i'w weled yn hawdd, fod gallu yn

wisgeclig yn yr Offeiriadaeth. Trwy ymarferiad yr Offeiriad-

aeth boo, Daw y Tad a wnaeth y bydoedd trwy ei Fab. Trwy-

ddi hi, y Mab a d?derbyniodd bob gallu yn y r.ef ac ar y ddaear.

Trwyddihi, Efe a eistedd ar "orseddfaei dad Da-fydd, ac Efe

a deyrnasa ar dy Jacob yn dragywydd." (Luc i, 32. 33.);

Trwyddi hi, Efe a " e3gynodd goruwcb yr holl nefoedd fel y

cyflawnai bob peth." Trwyddi hi, Efe a gyrhaeddodd goronau

t'ragywyddol, i deyrnnsn fel Brenin breninoedd, ac Arglwydd

yr arglwyddi, d'ros bob teyrnas ac arglwyddiaeth, tywyaogaetl

a gallu, yn y byd hwn neu yn myd yr ysbrydoedd, neu yn ar-

glwyddiaethau diderfyn ei Dad.

Er hyny, hysbysa Paul ni fod Iesu Grist wedi ei alw a'i

wneuthur yn Arehoffeiriad ganrifoedd wedi i'r gyfraith gael ei

rhoddi; etto nid oes ammheuaeth ei fod Ef yn cael ei ystyried

yn meddwl ei Dad yr un modd ag Arch-cffeiriad cyn sylfeeniati

y bj-
d, ac mai trwy rinwedd yr Offeiriadaeth pa un a gaffai dder-

byn mewn oes ddyfodol, y gallai ymgorffoli bydoedd, a d'angoa

allan nerth Hollalluog. _ Duw, trwy ei rag-wybodaeth, a welodd

y gwnelai ei Fab gadw ei holl eirchicn, a benderfynodd ar am-

ser penodol i'w alw a'i gyssegru Ef yn Arch-offeiriad; Efi

hefyd a benderfynodd mai trwy rinwedd y cyssegriad dy&dol

hwnw i'r Offeiriadaeth, y byddai iddo iiloedd o flynyddoedd yr»

mlaen Haw, i gael gallu i greu bydoedd a'ullywodraethuhwynt

yr un modd a phe buasai Efe yn barod wedi derbyn y cyssegr-
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jad. Ei holl weithredoeJd a'i oruchvrylion rhyfeddol, yn flaen-

orol i'w g3'ssegriad, oeddynt y
r n ogymmaint canlyniadau

awdurdod yr Oifeiriadaeth a r rhai hyny a gyflawnwyd ganddo

wedi yr amser Iwnw.
(Pw bcirkau.)

Cfyf. A. L. Jom:.s.

KYSBYSIAD I YMFUDWYR.

Liverpool, Medi, 14, 1354.

Y Lly"¥dq 3n*iis«,—
Mewn canl ytiiad i'r hyn a arncan wyd yn yr Unfed Epistol ar

ddeg o eiddo Prif-Lywyddiaeth yr Eglwys, hysbysaf ciiffi fy mod

yn bivriadu <?a!ifon llongaid o Saint i'r Americ yn niwedd Hyd-
sef, neu yn gynnar yn neehr-eu Tai'hwedd, os yaiofyna digon o

irii'er i'n gailuogu i hyny «rbyn yramsnr.

Ni allaf eieh hysbvBU yii avtr belh a f'ydd cost y cl-udiad, eithr

y mae yn debyg'd y gahaniaetha ycliydig o'r pris arfer.d, ond

ni fvdd yn rokeli o £4 i rui menu ««d. O galyniad mi a ddy-

munaf aniocli i an fun i mi yn ddioed, en-.vau, galwadau,

preswylfanau, ynghyd a thaltad o £1 y pen dros bob person a

fydd dr<>s fiuydd ued, o'r «yfr\wag \ i ystyriwch fod eu ham-

gykhiadau yn e>a gaUungi i fyned Hysbyswch hefyd yn rnha

wlad y ganwyd ;x)b un huiiyivi

Nid vw y rhai hyny a illant ymfudn i Dd\fiYyn y Llyu Halen

Mater, dog ytafudwyr y Gycide-ithas Ymfudol Barhaus, i fyned

yn y lion;* hon, nnd y rhai hvuy yn uuig na allant dalu eu clud-

ia-d yn mhellacb na'r IT no! Baleitliiau.

C'yfarwydded Bugeiliaid, ynghyd a Llywyddion Cyiinadleddau

a Changenau, yn mhob matUriWui cyssyllliedig a busoes yr Hys-

bysiad hwn, oddieilbr yr byn yr yoibola Bugeiliaid a ni yn

•e.i gylch.

Pan y caffwyf y Hay fed i gofva d « enwau, a pfean y gvrna/

jgwblhau fy nhrefniadau ymfudol, anfonaf lytbvrau hyebvsiadoi

.n cynnwys pob hyflhi-.liiada-u anghewheidiol, ynghyd a phris y
.

Ewh eyd.« as,

F. I). KlCHAIIDS-



3gi UDGOKN SEKTF.

GWAHODDIAD!

Anwvl Ddaellenydd,— Gwybydd y rhaid i ti sefyll o ffaeH

brawdlys ddwyfol! C'o/z'« y sefydla dy weithredoedd dy dynged
yu y byd a ddaw! Coelia gyfaill profiadoi yn dweyd nad oes

ond mwynhad o grefydd wirioneddol a'th ddedwyddola yn y byd
hwn nac i dragywj'ddoldeb ; ac er mwyn dy enaid anfarwol,

cred dystiolaeth fyst geirwireddus, mai yr byn a ganlyn yw eg-
wyddorion yr unig grefydd ddwyfol a fu erioed nuc y sydd yn
awr yn y byd.

Na ad i ddylamvad gau grefydd gynhyrfu dy nwyd i dami y
.' Gwahoddiad taer hwn o'th law; canys gwirionedd diwrth-
brawf y\v y fod Duw wedi llefaru o'r nefoedd yr hyu sydd yn
rhaid i ti wneuthur er bod yn gadwedig. Pe y gwnelit bob
peth arall a orchyroyna pob enwad, a'r oil a feduyii yn ddyled-

us dy hunan, ac esgeuluso gwneutlinr y pethau dwyfol orehym-
ynedig canlynol, ni fyddi gadwedig. Ni bu, ac nid oes bywyd
tragywyddol yn addawedig ond yn wrig drwy ufyddhau i bob

gair a ddaw o enau yr Arglwydd, boed y gair hwnw a fyddo.
Rhaid iddo Ef gael ufydd-dod trwyadl, ac o galon, i bob gor-

ehymyn a roddo Efe. Nid dwyfol y dichon fod crefydd y sawi
a gyfnewidia nn iot nac un teitl o orchymynion Iesu Grist pe
eu proffesid, pe eucanmolid gan, na pheyr haerai holl ddoeth-
ineb ddynol y byd i'r gwrthwyneb; o ganlyniad er mwyn dy
achubiaetb dragywyddol na huder di i'w coelio. Hefyd, pe
eyd-haerai pob pregethwr, awdwr a golygydd, ii'r anffyddiwr, y
meddwyn, ie, yr holl fyd mai twyll yw yr athrawiaethau can-
lynol, na chred hwynt, onide amddifadi -dy hun o wir grefydd,

gwrthryfeli yn erbyu Daw. acholli dy enaid e- herwydd gwneu-
thur hyny. Tyred ynte, i'r fan a nodir isod er gwaethaf pob
gwrthwynebjdd, a myn wrando drosot dy hun, canys am dy
farn dy hun y'th fernir, a throsot dy hun y rhaid i ti farw,

a byw neu farw drachefn yn dragywydd: tyred i wrando
drosot dy hun. a chai glywed mai gwirioneddau ysgrythyrol,
rhesymol, a dwyfol brofadwy i ti dy hun ydyw :

—

I. Fod Angel o'r nef wedi dyfod i'r ddaear a ehenadwri i'w

holl drigolion, yr hou a gynnwysa gyfarwyddiadan eglur a
chywir. pa fodd i gael maddenant pechodau ac iaehawdwriaeth.

II. Fod yn anmhosibl i unrhyw grefydd fod yn ddwyfol oddi

eithr fod ei nieddiannydd yn mwynhau dctdguduiadau union-

ffyrchol ei hunan
III. Ffydd yn nhystialaeth tystion byw i greda yn modoldeb

Duw Dad, yn nghroeshoeliad, adgyfodiad, ac esgyniad ei Fab
Ef Iesu Grist i'r nef, yn ddigonol Waredwr, i gredu ac ufydd-
hau i'w holl orchymynion, ac i gredu hefyd yn nerthol weifch-

rediadau ei Ysbryd Glan yrt ol ei addewidion.
IV. Edifeirwch am bob drwg, a phenderfyniad i ymgadw

oddiwrth bob peth sydd yn groes i gyfraith Duw.
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y. Bedydd meivn dwfr er maddeuant pechodau, ac mai hon yw
yr unig ordinhad a sefydiodd Crist er cael maddeuant.

VI. Mwynhad prescnnol o detain yr Ysbryd Glan trwyarddod-

iad dwylaw yr Henuriaid,—megys tystiolaeth yr Ysbryd o

gymmeradwyaeth Duw,—prophwydoiiaeth,—llefaru a thafodau

dieithr,—cyfieithad tafodau.—cael gweledigaethau, ae iachau

cleifion credinioi trwy arddodiad dwylaw a gweddi y ffydd, a

chael pob dadguddiadati anghenrheidiol er cadwedigaeth.

VII. Dinjwiad hollol yr holl fyd oddiwrth burdeb yr efengyl,

a'i aruddifadrwydd o deyrnas Dduw er's oesoedd.

VIII. Adferiad trwyadl Teyrnas Dduw i'r ddaear, o ran ei

-Bwyddau, ordinhadau, athrawiaethau, dyscyblaeth a bendithion

fel ei sefydlwyd gan Iesu Grist ei Phen, yr hyn a brefir gan
gannoedd o filoedd o dystion cywir trwy y byd, gan amrywi
filoedd tnvy Gvmi-u, a rhai yn eich plith.

IX. Ymgasgllad plant Duw ynghyd i'r fen o'r ddaear a ap-

pwyntiwyd ganddo Ef, i gael eu dysgu yn fanylach yn nghyf

-

raith yr Arghvydd, i adeiladu Seion, ac i gael gwaredigaeth

rhag yr heintiau, y plaiiu, y rhyfeloedd sydd eisoes yn dechreu

drwy'r byd. y newynau, daeargrynfau, ymrysonau, a'r gyflafan

erchyll sydd eisoes wrth y drws, ao a ddaw fel dialedd y Gor-

uchaf ar warthaf gwrthodwyr yr efengyl lion.

X. Pregethau ar amr'ywiol athrawiaethau mawreddog, raegys

Adgyfodiad y corff i fywyd.—Adgyfodiad i'r ail farwolaeth.

—

Adferiad pob peth.—Teyrnasiad personol Crist ar y ddaear am
fii o flwvddi Rhwymiad Satan.—ei ollyngiad, a'i dynged
dragywyddol.—Diwedd yr annuwiolion.—Y Nef newydd a'r

ddaear newydd, &c, &c.
Ddarllenydd! tyred, meddir etto, a gwrando drosot dy hun,

fel y gelli iawn farnu y gwirioneddau hyn, eu deall, ufyddhau
iddynt, a mwynhau eu haddewidion,

Yw taer ddymuniad,
, Llywydd y Gangen.

D,S. Mae pregethu yn Neuadd y Saint yn •, bob

Sul am 1 1 o'r gloch y boreu. ac am f) yn yr hwyr. Parod y'm
b regethu yr amser a ddewiso y neb a'n gwahoddo i'w tai.

gsg* Meddwn amrywiaeth o draethodau ar yr holl egrwydd-

orion ueliod, &c, y rhai geir hefyd yn Swyddfa " Udgorn
Seion," Abertawy,am wahanol brisiau, ac hefyd gwrthhrotion a

foddlona bob dyn gonest, i'r cam-gyhuddiadau a daenir am
danoiii ni a'n crefydd, liyd a welsom.
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ELYTHYll V BUGAIL J. PARRY.

Sit Sior,Med; II, 18341

Mb Gol ,— Yr wyf ya meddu gobaith ctyf y cawn bob dyledioW

am lyfrau, &c, i niewn yn luan trwy Gynnadleddau y Gogledd.

Cymoierasom hyny dan sylw yn mhob Cym man fa, a phawb o'r

bron yn cymmeradwyo i osod cyalluu i ryddliau y Cyuuadleddau

o bob dyledion.

Y mae yma yn y Gynnadledd hon lawer iawn o bregefhti

hyfl y ty minor, a phawb yn teimlo yn dda a phendeifyaol i bsidio

diffvgio. gan liyderu v caifi pob un fedi o ffiwyth ei lai'ur Mae
yma bawb o'r bron mur ymdrechgar ag y dymuncch i'w gweled,

ac -y tnaent yn teilyngu cael eu canniol. Nid oes dynion raewn

llan na lie am rai milltiroedd oddiaingylch y Cangenau, ar nad

ydynt yn cael clywed yr Efengyl, ac y mae gwrandauiad da yoi

gyffredin, a llawer o bleidwyr ac atnryw yn credu, a diau pan y
clafycha Seion, yr esgorir arnyut i deyrnas l)duw,a hyny ydyw

ein gweddi a'n dysgwyliad.

Y mae Cynrjadic.tid DyfFryu Conwy yn gyfl'elyb yr up, mudd,—,.

pob peth mewn trefn dda, a phawb yn ymdreehu cario gwaith

Daw yn y blaen. Cawsooj Gymroanl'a dda iawn yno, ac y
raaeut yn addaw gwneuthur ymdreeh i ddyfod yn rbydd o bob,

ben ddyledinii, &c.

Mae undeb da trwy y Gogledd yn gyfiVedmol, ond ychydig n,

fedyddio, etto y mae rhai wedi cael eu be !yd lio yn mhob Cyn-

nndJedd y tri mis diweddaf. Yr wyf yn credu y bydd mawt;-

lwyddiant ar wailh yr Arglwydd yn Ngbyinru o hjn ailan.

Ytiwyf eich cyd-was yn Efengyl Crist,

John Pa rut..

YR "EURGRAWN " YSGRYTHYROL!"

'• Y Llyicydd Jones,—Mae ymholi ytr.a a thraw pa bryd >;•

daw yr "Eurgrawn Y'sgrythyrol" allan etto, os ydych an>.

ddyfod ag ail argraffiad o bono ef hefyd, ac a werthwch chwi

ef yn rhifynau fel ar y dechreu? Os gwnewch hyny, hysbys-

wch drvvy yr Udgorn ; canys credaf y byddai pawb yn folch

oglywed fod y fath Lyfr iV gael, a chwyna ami un ei golled

na fuasai wedi sicrhau copi iddo ci hun, ac un i bob un el
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ueulu mown pryd ; ac nid rhyfedd byny, cauys dywed rhai fod'

yn hawddach bod heb feibl nag hebddo ef. " R. Evaxs."

Attebwn, y fod geuyra gannoedd o'r argraffiad byeban

eyntaf ar law er's blynyddau, nc y gall pob dospartbwr gael

byny a fyno o honynt ond anfon yma, yn rhanau neu wedi eu

rbwyino, a gwyn fyd pe byddent wed) en chwalu hyd y wlad,-

ac yn cael eu manwl ddarllen. fel y teilyngant, gan fyd ac Eg-

Iwys, yn enwedig gan y pregethwyr a'r sawl a ddysgwylia fod

yn bregethwrrywbryd.

Pleser ein calon yw cymbell y Llyfif hwn yn daer i sylw y
Saint; ac etto gofynwn gan ein Llywyddion c-i gymhell, a cbael

gan eu gwabanol Ddospartbwyr anion am danynt, a'u cymhelt

i bawb, canys ni allant beidio a bod o f,iv,-r les a benditb i bob

un a'u darllenont. Yr ydym wedi synu llawer betb a all fod yr

acbos na fuasai yohwaneg o brynu ar yr " Ettryiawn .'" Dylas-

ai yr argraffiad bychan a gyhoeddwyd fod wedi ei wertlju er's

blynyddau, os yw ein chwaeth ni yn uurhyw safon debyg iV
]e ; tra, yn lie byny, nid y'na yn credu fod banner, nac un o

bob banner dwsin o byd y nod Pregefiiwyr y Saint yn ei feddu,

a channoedd o frodyr hebddo. lie, os caniateir i ni farnu, na
ddylai fod un hebddo. Galwasom sylw ato ar ddechreu y
flwyddyp hon, gostyngwyd ei bris; etto, meddwn, gellir ei gael

wedi ei rwymo, neu yn rhanau yn ol y gpstyngiad addawedig,

Yn awr y vv yr ainser i sicrbau copi o bono, canys nid tebyg yr

argraffir ef yn fuan. Na ehoiler y cyfleusdra!

U D G B IN
1 S E I N,

N KV

grrrn f> $atnt.

DYDD SADWRN, MEDI 2:3, 1854.

Nkwvddion Cahtuefol.—Dwyr. Merganwg.—Mae y Llyw-

ydd Evans yn obeithiol iawn o faes newydd ei lat'ur, ac yn caei

argoelion gobeithiol, ac undeb rhagorol yn y brodyr i dalu ca\
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hen ddyledion. Da iawn fyddai genym glywed fad pob Llyw-

ydd yn gallu dweyd yr un peth.

Esgrifena yr Henuriad David Williams o Bontypridd, Medi

12, newyddion cysurlawn ; dywed fod Saint y Fro a'r cylchoedd

He y teithia, yn cynnyddu mewn ffyddlonueb a phob duwiol-

deb ; bedyddiwyd dau yn gyhoeddus dydd Sul diweddaf, a dau

y Sul blaenorol, yn Ngwaenyrerw, yn ngwydd llawer o edrych-

wyr parohus. Bedyddiwyd 5 yn Pontypridd dydd Sadwrn, un

y dydd liwnw, ac addawsai dau ufyddhau dranoeth. " Maent

yn parli.au i fedyddio yn Nghaerdydd a'r cylchoedd," ebe fe,

" clywais yn y Cynghor diweddaf am bedwar a fedyddiasid.

Aeth Henuriad allan o'r ewrdd ar gais un i'w fedyddio, ac yr

oedd tri wedi cael eu bedyddio dydd Mercher. Mae y Saint

yn gofyn yn barchus iawn am danoch. ac yn awyddus iawn am
• eicli gweled yn mhob man lie yr af, ac felly finnan eich anwyl

Frawd." Onid ffrwyth yr ymdrech diweddar a wnaed i ddos-

rparthutratthjdau yn y manau hyny yw hwn? Diolchwn am
deimladau earuaidd y Saint atom bob amser, ac ystyriwn ef

yn werthfawrocach nag aur lawer, a •melysach eu cwmniaeth

:«a gvrleddoedd mawrogion byd ; er hyny, arall alwadau a'n

hamddifadant am enyd o'u hoff gyfeillach. Ein Duw a'u

llwyddo ar eu eanfed.

Sir Fynvnj, Ebe y Llywydd Giles, sydd ar gynnydd parhaus,

und'eb rhagorol i ddosparthu traethodau, arwydd sicro lwydd-

iant buan yw hyny; ysbryd traethodu yw rhag-redegydd bed-

yddio genym ni. Argoel dda arall yw gweled awydd yn y

Swyddogion am ddyfod i'r Cynghor, a bod mewn undeb a

ehariad yno, fel y dywed y Llywydd Giles eu bod acw wrth j
46* o Henuriaid, heblaw ereill; nid all yfath fintai mewn undeb

ilai na dwyn effaith ganfyddadwy, ond ymdrechu. Cerr add-

unedau siriol yma hefyd i dalu dyled y Gynnadledd, wrth

•wneuthur yr liyn sicrheir cymmeradwyaeth y net' a"i bendith-

don cyferbyniol. Henffych i'r Jubil ddydd pan y bydd pob

Cangen o Eglwys ein Duw mor rhydd o ddyled ag yw rhai yn

awr dr»r

y ymdrech canmoladwy.

GorIL Morrjanwg.—M&e ymroadau adnewyddol a swn liogi

arfau at y cynheuaf mawr ac addfed yn mhob cwr o'r Gynnad-

ledd hon, a'r Camp Meetings yn llesiol iawn. Dyll effeithiol i

.gael gwrandawiad yw i nifer o Uangenau ymgyfarfod i fanau
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(jpdedig, a phregethu allan; os mewn doetliineb y perswadir

inwy ar y bobl i ufyddhau, a pheidio bod yn rhy barod i'w

rboddi i fyny, a chyhoeddi y " mene tekel."

Llanelly.— Mae y inroad canmoladwy iawn yn y brodyr hyn i

ddosparthu traethodau; dywed y Llywyddeu bod wedi gwerthu

eu hunain allan o stock yn llwyr, ac yn galw am amryw filoedd

ereill gyda ffrwst mawr! Am y mwyaf, ynte! Pwy a enilla

y
' : wobr," ac a wna fvvyaf o les? Gyrfa i'w rhedeg y\v yr

eiddom, i redeg ac nid segura.

Caerfyrddin.—Yma hefyd mae yr hauwyr ar ddihtin yn hau

yr had da, a dysgwylir cnwd toreithiog o bobl Sir Gaerfyrddin

i ufyddhau i alvvad olaf ein Duw cyn hir, ac y mae awydd

lon'd ein bryd weled tyrfa o honynt ar Fynydd Seion, cyn y
daw y dyddlau dialedd ar yr anufyddion.

Cysura y Llywydd Jeremy ni a newyddion am Gymmanfa
ragorol a gynnaliwyd yn Llanymddyfri ar y 3ydd o'r mis hwn.
" Yr oedd amryw gannoedd yn gwrando yn siriol, a'r Yebryd

Glan yn nerthol ar y brodyr wrth bregethu :" cynnyddu a

wnela

Sir Feirionydd.—Cynnaliwyd Cymmanfa yn Nhovynj Meir-

ionydd, Sul y 3ydd, pryd y cynnrychiohvyd C cangen, 15 Hen-

uriad, 8 Offeiriad, 3 Athraw, 1 Diacon, 3 wedi eu bedyddio, a'r

cyfanrif yn 72. Hysbysir ni gan y Llywydd J. Davies:—" Mi

a gawsom addysgiadau da gan y Llywydd Daniels, y Bujjail

J6hn Parry, a'r Llywydd It. Roberts, ac amrywiol frodyr

ereill. Cafwyd o ddylanwadau Ysbryd Duw yn helaeth, a

gwrandawiad parchus iawn, ac undeb a chydweithrediad o

blaid yr oil a wnaed, a phenderfyniad cadarn acunfrydol i gael

mwy o lwydd ar waith yr Arglwydd o hyn allan. Mae tri o'r

gwirfoddoliaid, tef yr Henuriaid II. Parry,- Ajax, a Lewis, yn

ddiwyd a ffyddlon i bregethu y genadwri rasol i'r byd, gyda

dyIanwad cryf.

Dyffryn Conwy.— Cynnaliwyd Cymmanfa yn Eglwys Each,

Awst 27. Yn bresennol o ddyeithriaid y Llywydd Daniels, J.

Parry, &c. Cynnrychiohvyd 5 Cangen, 19 Henuriad, 6 Otfeir-

iad, 4 Athraw, 3 Diacon, 2 wedi eu bedyddio, a'r cyfanrif yn

9S. Cymmeradwy wyd yn ddieithriad holl swyddau yr Eglwys

drwy y byd. Sefydlwyd Cangen yn Conwy yn cynnwys 10 o

aelodau, ac etholwyd Wm. Davies, leu., i'w llywyddu. GaJU
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wyd un Athraw, ac un Diacon. ' Cafwyd cyfarfodydd da d

phregethau llesiol gan y lly wyddion a enwyd." ebo W. Davies,

ysgrifenydd.

Sir Ddinbych,—A gynnaliodd ei Cliymmanfa yn Newmarket,

Awst 20,. Cynnrychiolwyd 16 Henuriad, d Offeiriad, 5 Ath-

raw, 2 Diacon, 3 wedi eu bedyddio, 120 o gyfanrif. Dyna'r oil

a glywsom, eithr deallir wrth lythyr dyddorol yr Henuriad J-

Parry yn y rhifyn hvvn pa fodd y teimla Saint y cylchoedd hynyi

At Lywyddion y Cynnadleddau.—Coffhawn chwi fod y eh war -

ter hwn yn diweddu gyda y mis hwn, ac o ganlyniad, crefwn

cieb sylw yn brydlon at yr hyflforddiadau a gyhoeddasom yn

rhifyn 22, tud. 350, o'r Udgorn. yn y gyfrol lion, a thaer er-

fyniwn arnoch i efelychu eicli prydlonrwydd a'eh man)drwydd

flr ddiwedd y chwarter blaenorol, ac yn fwy felly os gellwch.

Cofier fod y cyfan i fod yn Liverpool y dydd olaf o'r mis !

Dyhdion am Lyfraul—Drwg genym orfod galw sylw ein

brodyr Llywyddol at y ddyledswydd bwysijg ac arbenig o dalu

mwy o sylw at ddosparth y llyfrau, a chrefu arnynt weled fod yr

arian dyledus i'r ddwy Swyddfa yn treiglo yno dipyn cyflym-

ach neu amlach, canys cynnyddn mae y ddyled o byd ac yn

gysson, yn enwedig ar rai Cynnadleddau, byd nea y mae wedi

mwyhau eleni yn agos i gant o bunnoedd eisoes! yn lie Ueihau

hyny o Leiaf. neu ychwaneg, fel y gallesid ei resymol ddysgwyl!

Mae yn rhaid fod bai yn rhywle, pan y mae Cynnadleddau heb

dalu dim, n?u nesaf peth i hyny, er's chwarteri yn olynol. Y
mae y L'ywydd a adawo i'r fatli esgeulusdod barhau yn fyr

iawn o lanw ei gylch Llywyddol, ac fe'i siomir os dysgwylia i

ni ei esgusodi ai" gost ei Ddospartbwr, 6 herwydd niai ag ef y
mae a wnelom ni, cofier; ei waith ef yw edrych at ei Ddos-

}«,rthwr, a gweled fod arolygwyr ar'no bob chwarter yn fanwl.

Frodyr, a gaiff yr awgrymiad bach hwn ei eff'aith i beri i'r

arian dyledus ddyfod yma erbyndiweild y chwarter hwn? Beth

meddych? Amser byr a ddengys! Credwn }
r gwnaiffy tro

heb fod yn fwy personol yn bresennol.

Creclondeb yr Ei.i.myniatd.— Carcharu am (jtofydd, $c.—
Dealiwn drwy lythyrau diweddar fori y brodyr G. C, IMser, «t
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jSietloo wedi cael eu carcharu, Awst 13, am bregethu yr efeng-

yl yn nhref Hamburg, a chawtant eu cau mewn daear-d5

brwnt am rai wythnosau-. o'r diwedd galwyd yr holl Saint ag

oedd yn yr holl gylchoedd hyny ynghyd i'r llys i glywed rhaith

y Llys ar eu blaenoriaid. sef carchariad pedwar yn ychwanegol

o'u swyddqgion, a hyny yn unig o herwydd iddynt agor eu tai

i bregethu ynddynt, a gorfuwyd y dyoddefyddion i dalu holl

gostau eu cospi hefyd! Dygwyd eu llyfrau oddiwrthynt, ac

alltudiwyd y Mofmoniaid o'r wlad. " am tu bod yn beryglua i"r

jttywodraeth." Dr'wy ddylanwad y Meistri Morris, & Co., syni-

udwyd y carcharorion cyntaf i garchar glanach, a dyblwyd eu

hamser i fod yno. Er hyny oil. da genym ddeall fod y brawot

Riser wedi dyfod yn rhydcl o'u bachau frwy oil, a thirio yn

Liverpool yn iach a chalonog. I>a yw i'r Saint yn mhob gwlad

mai y Duw Kollalhiog yw eu Tad, onite difodasid hwy o'r byil

hwn er's tro bellnch ; ei freichiau tragy wyddol am danynt a fo

nee achub yr holl or.cstion.

Y Tajienau CyfrijiadoL—Tebygwn fod pcb Llywydd wedi

gweied )" Taflenau cyfleus hyn a wnaethoro, er cynnorthwyo i

gasglu, a ohadw cyfrifon y casgliadau at bob aehos yn drefnus

a chywir. Maent yn gyfaddas i bob Cynnadledd a phob Dos-

parth, ac y maent yn rhatach a gwell na dim arall a alhvn

lunio i'r perwyl hyny ; ac felly cymhellwn hwynt i sylw pob

Cynnadledd. Anfoner am danynt yn brydlon cyn bo eu heis-

ieu, fel y caffom amser i'w gwneuthur. Parha yr un gyntaf am
fis i gaagliadau wythnosol, yna adnewydder gan un arall, a

throsylwydder y cyfanswm ar gyfer enw pob cyfranwr ar lyfr

yGangen. Mae y drydydd Daflen wedi ei gwncuthur i dder-

byn casgliadau pump wythnos olaf y chwarter ; ac felly, ced-

wir eoffadwiaeth o weithredoedd personol pob un at bob cym-

deithas a. chasgliad ar lyfr y Gangen, a darllener hyny yn

nghwrdd Saint y Gangen, o leiaf unwaith bob chwarter, ac os

bydd camsyr.ied, yr hyn gyda gofal nid hawdd y bydd, gellir ei

adgyweirio yn y fan. P2u pris yw 2s 9^c y cant, neu un gein-

jog i bob Dosparth o ugain o bobl, bob chwarter! I'r savin

iawn ystyria y pwysigrwydd o groniclo ei weithredoedd i

ddyfod i'w wyneb ef a'i achau ar ei ol yn " Llyfr cyfraith yr

Arglwydd'' yn Seion— ac a iawn ddeallo mai yn ol ei haelionj
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at achos Duw y bydd haelioni Duw ato yntau, nid rhaid

dweyd chwaneg ar hyn ; nac wrth y Llywyddion a iawn ystyr-

iant }
r pwj-sigruydd o iawn drefn a manylrwydd, ac o wneu-

thur cyfiawnder a"r cyfranwr o bob achos nid rhaid i ni

ymhelaethu er eu cael hwy oil i undeb a chydweithrediad yn y
poth hyn hefyd, debygwn.

NEWYDDION O UTAH.

Hysbvsa y " Deseret News" am Gnrphenaf y 6!'ed ni fol Cym-

maul'a weili cae! ei chyimal yn Ninas y Llyn Halen Mawr ar y
'11 a'r 28 o Fehefin, fithr ni ddyry fanylrwydd o'i chofnodion,

dvsgn vlinu hyny cyn hir. Etholoyd y personal! canlynol i

genadiaethau ;
yr Heniuiaid John Taylor i Gaerefrog Newydd,

N. H. Fe'.t, A. Robbins, J. Clinton, M. H. Peck, ac A. Lamb i

fvned gydag ef. John Young i'r Taleithiau, L. Branson i Dal-

aetb Michigan ; Preston Thomas ac E. B. Trip i Texas; E.

Whiting i Ohio, a James Craig i'r Iwerddon. Etholwyd John

mab hynaf Hyrum Smith i fod yn Batriarch ar Eglwys Iesu

Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, Cyngliorodd y Llywydd B.

Young yr Esgobion i ddarparu coed a defnyddiau ereill er adeil-

artu hftf-dy a gynnwysai o ddeg i ddeuddeg mil o bobl yn gysur-

us erbyn anrhydeddiad y 4ydd o Orphenaf.

Maey " Deseret News" wedi dyfod allan roewn gwisg gartrefol

— wedi ei wneuthur gartref, o ddefnyddiau hen ddillad a wisgasid

yn garpiau rhwng y mynyddoedd creiglyd, ac wrth ystyried mai

hwn vw y papyr cyntaf a wnaethpwyd yn y DyfTryn, ynghyd a'r

anfanteision i'w wneuthur, ni ellir beio arno. Hentfych i'r dydd

V bydd Utah mor anymddibvnol ar y byd am bob nwyfairag y

byddant am bapyr tra y gellir gwneyd cystal a hwn, a llwyddiant

i
1
r anturwyr diwyd yn eu hymgeisiadau i hyny, roeddwn ni. Yr

Adrhydeddus Elias Smith yw prif Swyddog y llythyr-dol), yn lie

y diweddar drengiedig W. Richards. Maey Llywydd Young wedi

gwneuthur truwen fad, yn 46 troedfedd o hyd, i drosglwyddo

nwyfau ar hyd y Llyn Halen Mawr; gweithir ef gan beiriant

ceffylau am yr amser presennol.

Deckreuodd y brawd Kennedy fedi ei wenith heddyw, y Cfed.

ac y mae ganddo bump erw yn addfed, heblaw llawer chwaneg »
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fydd vn aid fed yn Juan- Vr ymfuil.vyr i California, a'r dyeithriaid

oedd yn y ddinas a synent yn fawr, wrth garedigrwydd y Saint vn
eu gwabodd hw'y oil i fwynb.au n ddanteithion eu gwleddoedd ar

y (rwyl-ddydd, sef y 4ydd o Orphenaf.

Tiiiasai pejwar o fasnachwyr yn y ddinas eisoes, ft£ wrth eu

sodlau werth dros 61iwn o ddolars o nwyfau a marsiandiaeth Wr<

cjwerthu vn Utah.

Y SAINT YN BABILON:

Pwy sy'n cael eu diystyru

Yn Babilon ?

Neb yn f«y na Saint yr lesu,

Yn Bahilon :

Cael eu galw yn Sataniaid,

Twyllwyr drwg, a phechaduriaid !

Dytna ran yr Israeliaid

Yn Babilon.

G'r fatb wawdio mawr sydd arnynt,.

Yn Babilon,

Am fod y gwirionedd ganddynt,

Yn Babilon!

Dyrna gyflog i bregeth^-yr,

Sydd yn credu'r boll ysgrythyr,

—

Cael eu cablu gan grefyddwyr,

Yn Babilon.

Beth gan hyny ddaw i ddynion,.

Yn Babilon,

Sydd yn cablu Duw a'i weision,.

Yn Bahilon ?

Dwyn i gnf o dan y gafod

Fydd i'r rhai sydd 'nawr yn gwrtbod.

Pan fo Duw yn cospi pechod,

Yn Babilon.

E. StMMERSv
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AMRYWIAETHAU, &c.

Yn awr yn y Wasg,—y Gwahoddiad' a welir yn y rhifyn

hwn, ac sydd yn aros i Lywyddion y Cynnadleddau anfon i ni

enwau y lleoedd pregethu, enwau Llywyddion Cangenau, a'r

infer a fynir i boh Cangen, yr hyn a erfyniwn gyda brys. Eu
<pris gwerthu fydd 2s y cant. Rhad ydynt,— crfraner yn rhad

hydnes y deallo pawb pa le y gallant glywed pregethu efengyl

Crist yn ei phurdeb! Pa sawl mil a fynir?

CymjUnfaokdd.— Cynnelir Cymmanfa Ddwyreiniol Mor-
ganwg ar y laf o Hydref, Bryeheiniog ar yr 8fed, Mynwy ar y
I5fed, Gorllewin Morgan wg ar yr'22ain, Llanelli ar y 29ain,

Caerfyrddin ar y 5rafi.d o Dacjiwedd, Aberteifi ar y 12fed,

Penfro Ogleddol ar y I9eg, a Fhenfro Ddeheuol ar y 26ain.

$s^ Ein symudiad o Ferfehyr i Abertawy a barodd i rai syp-

ynau o'r Star a'r Udgorn fetlla cyrhaedd pen eu taith yn

brydlon i rai manan, eithr o hyn allan hyderir y byddant yn
adnahod eu llwybr a'u hamser.

SggT Crefwn sylw at yr " Hysbysiad i Ymfudwyr," yr hi»n a

ddaeth ond hraidd yn brydlon i'r rhifyn hwn; caiff ein sylw ond

odid yn y nesaf. hyd hyny ymbattvtoer!

CYTARWYnoYn.—Mr Dewi Elfed Jones, Nb. 12, Carmarthen

Buildings. High Street, .Swansea,

«£gT Cofier mai George W. Daries yw Prif Pdo«parthwr

Cynnadledd Ddwyreiniol Morganwg.

Dertvyniadau am Lyfrau o Awst 31 nvD Mem 13.—

Morganwg Ddwyreiniol, £7 10s ft^c; Morganwg Orllewinol,

£4: Sir Ddinbych, 7s; Caugen Gymraeg Liverpool, £1 Hts.

**« Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thnliadau

i Copt. Jrmes, " Udgofrn Scion" Office, Swansea.

C.VNN w ysiad. r0B
Galln a thrasywydilnldeb y Offrfrladarth 501

H*Miysiad i Vmfiidwyr 50.0

Gwnhuddiad 50«

Llytbyr y Bngail J I'airy 5us

¥r " Knrsrawii Ysorvihyrol" t-OK

Go'vsyitrtiaeth—Newyddidii Cartw-fol— At tywyridion y Cyimadlrddali—
Dyled iru Lytian—Crenlendeb yr Ellmyniaid—Y Taflenan Cjhif-

iadol
.' '.

599

New yrid ion <. Utah .. M-l

Y Salin yn Banilon 51J)

Ai]iry»ia> than, &c 510

ABER T A W Y

:

AnGIHIFTVYD A CHYHOEI'DHYD CAN D. JfliVES.
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Rmr. 33.] TACHWEDD 7, 1354. [Cyf. VII.

LLYTHYB Y LLYWYDD KIMBALL AT EI FAB YN
LLOEGR.

(Allan o'r
" Milknial Star")

D. LI H. bluvir, Meh. 29, 1854.

Fv anwyl Fab William,—Yr ocdd ein Cymmanfa yn lied

fawr, a'r gynnulleidfa yn gyffrcdin oeddynt o'r sefydliadan yn

eithaflon y Deau hyd eithafion y Goglodd, ac yn gyfiredin,

dygasaDt lawer o ddegwm o ymenyn, caws, a phethau ereill,

mewn atebiad i'm galwad arnynt yn y Gymmanfa o'r blaen.

Ni anilygwyd gwell teimladau, :ia gwell ysbryd, er pan y
daethom rhwng y mynyddau. Ni pharhauodd y Gymmanfa
ond dan-ddydd, o herwydd gwresawgrwydd y tymnior, ac am
nad oedd y Tabernacl yn hanuer digon eangi'w cynnwys. Fe

dreuli^yd yr amser gon mwyaf raewn addysgu, pregethu, ac

adrodd bynodion Joseph, a'i ymddygiadau hyd ei f'arwolaeth.

Ni threfnwyd nemawr fusnes heblaw penodi deg neu bymtheg

c bersonau i fyned ar genadiaethau

Cyn belled ag y perthyna i'n teulu ni, mwychant iechyd ac

ysbryd da, a digon i tVyta, yfed, a gwisgo.

Byddwch sicr ein bod yn eich cofio yn ein gweddiau, ynghyd

a'r boll ffyddloniaid yn mhlith pob cenedl, ac ar Ynysoedd y
Mor ; ac ymlawenliawn yn fawr yn eich flyddloudeb chwi, a'r

brodyr a aethant gyda chwi, ynghyd a'r rliai a'ch eielychant, y
dangoswch eich eyuimeradwyueth let dynion buw, yn eich

33 fius If.]
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dyfodiad i mewn a'ch mynediad allan, pan y gorphwysoch a

phan y cyfodoch, canys bydd hyn yn anrhydedd i'ch tad yn

Israel, ac i'ch arweinyddion ; canys ni adawsant hwy erioed yr

un ystaen o'u hoi, ac na ato Duw y gwna ein plant, na neb o'n

hanwyl frodyr hyny. Anrhydeddwch eich Offeiriadaeth, a

inawrygwch eich aelodiaeth, a'ch galwedigaeth yn Ejjlwys Iesu

Grist, Saint y Dyddiau Diweddaf, ac yn nheyrnas ein Duw ni

;

a'r Offeiriadaeth a'r aelodiaeth yna a'ch anrhydedda. a'ch

dyrchafa, ac a'ch gwna yn nerthol yn nhy Israel, ac yn ffyn-

nonell cysur i'w bobl Ef. Byddwch ostyngedig, gweddigar,

cyniniwynasgar, cariadlawn, a thrugarog, a cbewch drugaredd

;

a'r hyn a ddywedaf wrtbych chwi, a ddywedaf hefyd wrth holl

Henuriaid Israel yn yr hen fyd, a phawb a gredant eich geir-

iau, a'u heiddo ; canys yr Arglwydd Dduw a'ch bendithia ; a

phawb a wrielont ei ewyllys Ef, a gadwant ei orchymynion, ac

a wrandawant ar ei lais, a allant ymddibynu fod ei angylion

o'u blaen ac o'u hoi hwynt, ac na adewir hwynt yn y byd hwn,

nac yn y byd a ddaw, ac ni fydd eisieu ar eu teuluoedd, eithr

cysurir hwy nos a dydd. Yr Arglwydd a ddanfona ei angylion

i wylied drostynt, cyhyd ag y gwneloDt ei ewyllys, cyhoeddi

ei air, a 'thystiolaethu dros ei enw i genedloedd y ddaear am y
pethau hyny a wyddant yn sicr, a welsant, a drafodasant, a

deimlasant, ac a brofasant drostynt eu bunain.

Bu ein tymmor yn oeraidd a gwiawiog, gydag ychydig eira

a chawod o genllusg, yr hon a niweidodd lawer o lafur—gor-

lifodd y gwlaw a lifodd o'r mynyddau amryw erddi, a gwnaeth

gryn niwed iddynt yn y Ddinas; boddwyd dau oblant ag oedd-

ynt yn bugeilio, gan y llifogydd a ruthrasant allan o Bute

Kauyon—dygwyddodd yr oil o fewn un awr. Ni wybuwyd y
fath storom oddiar ein dyfodiad i'r mynyddau. Ni fu aber y
Ddinas mor arw arnom y tymmor hwn ag o'r blaen; er byny

yr oedd yn arw ar ddydd y storom, sef dydd Mawrth, Mebefln

13, am banner awr wedi tri y prydnawn.

Mewn pertbynas i'r cnydau yn y wlad hon, y mae gwell ar-

goelion am wenith a llafur, cloron a gwyrddlysiau ereill
; y

maent yn frasach nag yn un flwyddyn flaenorol. Y mae yn

debyg y torrir peth gwenith mewn ystod pythefnos. Ni

ragorwyd erioed ar y borfa sydd yn y dyifrynoedd ac ar y
mynyddau.
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Edrycha yf anifeiliaid yn dda, ac y mae pob peth yn ffyuu.

Y mae adeiladau yn myned rhag eu blaen yn Uawer cyflymach

:ia:,r yu unrhyw flwyddyn oddiar pan y daethom i'r mynyddau.

Adeiladwyd amryw ystordai newydd, un gan yr Henuriad

Hyde, ac amryw gan ereill. » » *

Gorphenir mur amgauol y Demi yn mhen tair wythnos neu

fis. oddeithr y pyrth. Dechreuasora ar yr lCegoFehefin i

osod sylfaeo y Demi, a gwnai i'ch calonau lama o lawenydd,

a'eh tafodau i fioeddio, wrth weled y creigiau anferth yn treiglo

i'w lie ea Iran, gan fod genym 40 o weddeuau yn llusgo cerrig

mawrion, ac yn cludo bob i ddau lwyth y dydd. Ymddengys

fel pe yr ymsymmudai pob peth gyda grym daublyg i'r

hyn a wybuwyd erioed yma; y mae pob djm yn ddiwyd, ac

yn teimlo ei gyfrifoldeb yn fwy nag yn un amser blaenorol. Yr

ydym yn cael amser da, heb un 6egur-ddyn yn ein heolydd. ac

yn y nos ni ehlywir braidd gyfarthiad ci, ac y mae pob peth yn

deg, sefydledig, a thawel, a gweddiau dyddiol y Saint dros

lwyddiant achos Duw, a lleshad ei weision ar wyneb yr holl

ddaear.

Y mae iechyd y" Llywydd Young yn dda, ac y mae mewn
ysbryd rhagorol, ynghyd a'i Gynghorwyr, y Deuddeg, a'r holl

Offeiriadaeth. • • • •

iMae y Llywyddion Young, Grant, a minnau yn bwriadu

myned i enau cwm Provo, a gwneyd heol newydd oddiyno i

Fort Supply, ar Ivyd yr hon y tramwya ein hymfudiad presen-

nol, yr hon a'u harweinia yn nes i ganol y wlad, He cant ddigon

o borfa i'w hanifeiliaid, a lie y medrant ymledaenu i'r gogledd

neu'r deau yn well.

Mae y Llyn Halen a'r Iorddonen yn uchel anarferol yn bre-

sennol.

Yr ydym wedi parotoi i gadw gwyl ar y 4ydd o Orphenaf

nid dros y genedl hou, eithr i adgoffa am, ac i anrhydeddu ein

cyn-deidau, y rhai a ennillasant annibynrwydd, i gyftawni y
dybenion eu bwriadwyd gan yr Hollalluog.

Dywedwch wrth yr holl frodyr fod eu teuluoedd mewn
iechyd-ac ysbryd da. Gwelais y mwyafrif o honynt, a chlyw

ais oddiwrth ereill. Cofiwch fi yn fwyn a charedig at yr holl

gwmpeini, a'r holl Saint, yn frodyr a chwiorydd yn yr hen
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Loegr; a dywedaf Duw a'ch bendithio oil, yngbyd a'r boll

Saint yn y wlad yna. a thrwy y byd.

Ydvvyf, fel arferol,

Eicb caredig dad yn Nghrist,

HEBER C. KlMBALL.

DESGRIFIAD O'R DEML.

Dinas y Llvn Haien Mawr, G«i|ji.. 31, ISM.

Akwil Fkawd PnASKLisf,—Yr oedd gwyl y 24&in o Orpben-

&f yn olygi'a ardderchog anarferol; o'm rhan i, fy opiniwii

milwraidd i yw, na chaj'wyd erioeJ dyrfa fwy golygus, llawen, a

fcbrefnus o fecbgyn a mercbed, yr bon oedd agos a llenwi y
Tabemacl ei bunan. Ar y diwedd cydsyniodd pawb yn un

frydol i adeiladu Tabernacl ddigon eang i gynnwys deuddeg mifc

o bobl.

Mae y tywydd wedi bod yn lied wre30g, ac y uiae y cynhau-

af yn agoshau yn gyflym. Yr oedd y cnydau yn deg iawn fr

sefydliadau Cedrwydd a Pharowan.

Gan ystyried y byddai desgriflad byr o fainfcioli y Demi yn

gymnieradwy, aethum i Swyddfa y Portreadydd, a cbeiais y
brasluniad a ganlyn:

—

Sylfaen y Demi sydd 193 troedfedd, o ddwyrain i orllewiu

drwy ganol yr adeiiad, yn cynnwys sylfaen y muriau; 12ft

o'r gogledd i'r deau trwy ganol y tyrau, yn cynnwys sylfaen y
muriau.

Mae yr ystafell isaf yn 119 troedfedd wrth 79, y mur yn yr

ochrau gogleddol a deheuol yn wyth troedfedd o drwcb, wedi

eu oyfnertbu a nifer o golofuau
; y ffenestri yn bannei

cylcb. Yn y canol gosodir y bedyddfan yr hon a fydd yn 58 o-

droedfvddi ysgwar, gyda Swyddfiiau i'r Ysgrifenwyr, ae ystaf-

elloedd cyfaddas i wisgo. Trwcb y sylfaen-fur yn y gwaelod

fydd 10 troedfedd, yn culbau yn raddoi o bob ocbr byd S troed-

fedd ar gyfer y llawr isaf, lo' troedfedd islaw, ae 8 troedfedd yn<

uwcb nagwyneb y ddaear, yr byn a wna uehder y mur meini

o'r gwaelod yn 24 troedfedd.

Mae yr ail lawr yn 120 ei byd wrth 80 yn y gwagder, yr.
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1

Iwiniog uwchben, a'i uchder yn y canol yn 35 troedfedd, y wal-

iau ya 7 troedfedd eu trwch, a dwy rcstr o Swyddfaau ar yr

<»chr o<:leddol a debeuol, 16 o nifer ar ganoly nenfwd, ac wedi

eu goleuo drwy ffenestri banner cylehog.

Mae y trydydd Iawr yn 121 troedfedd ei hyd. 81 ei led. 3.5 ei

uchder, y wnliau yn 6 troedfedd eu trwch, ft 16 o Swyddfaau ar

ganol y nenfwd.

Codir y to yn * troedfedd yn y canol, ft gorchuddir ef a

mettel.

Yn gerfiedig ar golofnau y iiawr isaf mae darlun o'r ddaear,

ac yn cyfnewid ei olygfa^au ddeehreu yn y gongl dde-ddwyr-

fiin.iol. Ar y pen uchaf i golofnau yr ystafell gyntaf, ae wedi

ei cherfio mewn cerri#, cynnrychiolir y lloer yn ei gwahanol

ymddangosiadau. Wedi ei gerfio mewn cerrig ar derfynia-d

ooldfaau _vr ail lawr, gwelir yr haul yn ei boll ymddangosiadau,

ac ar bob bonsang ar hyd ystlyeau yr adeilad mae y blaned

Sadwrn, ei modrwyau a'u lieuadau yn gerfiedig.

Esgynir i ben y pedwar twr ar hyd grisiau a droellant o am-

gyleh colofn garreg yn 40 troedfedd o drwch; cynnelir pob twr

gan bedair colofn wyth-onglog, y rhai a goronir a phinaclau

;

efelycha eoronau oolnfnau y tyrau gymylau, oddiwrth y rhai

iardda adlewyrchiadau. Ar dwr y gongl orllewinol cerfir yr

Arth Fawr yn cyfeirio at, neu mor agos y gellir at y Seren

begynol. Coronir y tyrau i phinaclau gyda mur-ganllawiau

yn ddosparthiadau, ac yn terfynu yn dwr cogyrnog ; dysga

ocrfiadau pob earreg wers foeso!, a'r oil yn cyfarwyddo at y
hyd nefol.

Addurnir y muriau ar yr ochr ogleddol Ho golofnau

a y ar yr ochr ddeheuol, ac addurnir y tyrau a 32 o golofnau ;

bydd pob colofn oclirog yn 100 troedfedd yn uwch nagwaelndei

bonsang.

Eisoes tiriwyd 16 troedfedd o'r sylfaen, ac y mae cannoedd o

feini anferth wedi eu sylfaenh
;
greuan cymmysgedig a chym-

rwd yw y ddaear o dan y sylfaen, ac yn agos mor galed a

chreigiau y mynyddoedd. a'r hyn a'i gwna yn gyfartal braidd

a'i seilio ar y grais?.

O dan arolygiaeth y fath ddyn cywrain, deallua, ysbrydol-

iMlig, ac o'r fath gynneddfau anghymharol o odidog ag yw y
J,lywydd Young, ynghyd a chynnorthwy yr Henuriad Truman
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O. Angel, un o brif gywreinrwyr cefyddydol adnabyddus y
byd, o dan gyfarwyddyd goleuni ysbrydoliaeth, dysgwylir y
bydd y Demi fynyddig hon yn enghraifit arddercliocaf o gyw-

reinrwydd celfyddyd o f'ewn y byd, ac fel y cyfnwaddena
sylw y byd dyssedig fel enghraifft o " drrfnusrioydd celfyddyd-

awl Mormouaidd;" ac i'r Saint bydd yn ganolbwynt eu bym-

gasglfa, He y mwynhant ordinhadau yr Offeiriadaeth, a'u

bedyddiadau dros en meirw ; hyd y nod y meddylddrycb am yr

hyn egwyddor ogoneddus a braint, a achosa i galon pob Sant i

lamn o lawenydd, am ei fod yn byw ar y ddaear yn y dydd ag

yr adferodd Duvf ordinhadau ae awdurdod ei deyrnas i blant

dynion.

Mae ein heolydd wedi bod er's rhai dyddiau yn llawn obed-

rolfeni ac anifeiliaid Ymfudwyr— ambell ddydd gynnifer a

chwech gwersyll, er hyny dywedir i'r brif ymfudiaetb fyned

heibio ar hyd y ffordd ogleddol. Tiriodd wyth o Eareiandwyr

a'u nwyfau, etto nid yw y brif osgordd wedi cyrbaedd.

Ymwelodd y ceiliog y rhedyn a rhai sefydliadau yn llioeog

arw, a chwynir rhag eu difrodaeth o'r cnydau diweddar a'r

gerddi.

Tiriodd j Brawd Isaac Ct Kaight yma o Parowan. Dywed

ibd waliau y ffwrnes haiarn newydd wedi cyrlaaedd yr uchder

o 1 6 troedfedd.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Geobc-e A. Smith.

CYMMANFA DDWYREINIOL MORGANWG,

A GTRtiAUWYD yn Neuadd y Llew Gwyn, Merthyr, SuL, Hyd-

ref 1. Yr ©edd yn hresennol Lywyddiaeth Cymru. yr Henur-

iaid 0. G. Webb, a McAllister o Ddyffryn y Mynyddoedd ar

yrawcliad o Loegr, ynghyd ag amryw Lywyddion Cymiadladd-

au Cymreig, a llu o ddieithriaid.

Wedi dechreu fel arferol drwy ganu a gweddio, gwnaeth y
Llywydd Robert Evans sylwadau yn debyg fel y canlyn:

Teimlaf i'ch hannerch fel ag y gwnaeth Paul i'r Corinithiaid

gyirt:
— •• Hefyd, yr ydwyf yn hyslvysu i cbwi, frodyr, yr efeng-

yl a bregetiiais i cbwi, yr hon hefyd a dderbyniasoch, ac yn yr

bon yr ydych yn sefyll ; trwy yr hon y'ch cedwir hefyd, o
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ydych yn dal yn eich cof a pha ymadrodd yr efengylais i

chwi," &c.

Gwyr y Saint iddynt dderbyn efengyl Iesu Grist, a'u bod yn

sefyll ynildi, ac eu cedwir hwynt trwyddi ; ond y irtae os yn bod
;

ar aniinodau yn unig eich cedwir; os ydych yn dal yn eich cof.

Pan orlwythir y cof k gormod o wahanol belhan, rhaid i'r naill

neu'r Hail fyned dros gflf. Ni ddylai y Saint gadw rnalais ria

drygioni yn eu cof, ynte, rbag iddynt angluflo a pha ymadrodd

yr efengvlwyd iddynt, 6 metbu cael eu cadw, gan yr ymJdibyna

eu cadwedigaeth ar gofio. " Y mae fy ngbof yn ddrwg iav.n, nis

gallaf gofio y c»bl !" Ni chedwir mo honot ynte. Pa un ai dy

gof svdd yn gwneyd cam o bonot ti, neu tydi o'th gof? Dylid

ysgrifenu yn y cof yr ymadrodd a efengylir, fel na ddileir mo
hono bytb, ac nid ei darlu i fewn fel gwair o bi^au. Llyfr

yw y cof lie yr ysgrifenir dygwyddiadau, ac eu gwelir wed'yn-

" 3fi ysfjrifenaf «r,'' neu " a ddileaf o lyfr fy nghofl'awdwr

iaeth,'' meddai Daw. " Mi a ysgrifenaf ar lechau eu calonau

hwynt." Ysgvifener ar lechau ein calonau ninnau heddyw yr

ymadrodd a efengylir, gan i ni ddyfod yma i glywed, clywed er

cofio, a cbono er gweithredu, a gweithredu fel y gweithiom allan

edD hiachawdwriaeth; ac ni weithredwn beb gofio, o ganlyniad, os

ydych yn dal yn eich cof eich cedwir yn unig,

Cynnrychiolwyd y Cangenau, y rhai oedd ar gynnydd yn gyff-

redinol, y rhai llesg a di Cater yn ymfywb.au, a theimlo eu cyfrif-

oldeb, ac ymdrech cyffredinol i bregethu, traethodu, a bedyddio.

Bedyddiwyd rhai ganol nos yn Georgetown, a bedyddiwyd amryw

yn nghylchoedd Pontypridd, lie y dospauhwyd llawer o draeth-

odau, gerllaw yr hwnle, sefydhvyd Cangen.

Penderfynant adeiladu Capel yn Nghangen Cwmnedd ! Tal-

wyd £9 los o ddyled y Gynnadledd yn Nghangen Caerdyf, a

phrynwyd a dnsparthwyd gwerth £5 o draethndau gan eu Cym-
deithas, a choronodd yr Arglwydd eu llafur a llwyddiant; ar-

llwysodd o'i ffynnonell ddihyshydd ei ddoniau yn helaeth i'w

plith, er cadarnhad i'w credinwyr, llawenydd i'w calonau, a go-

goniant i Dduw.

Amlygwyd drwy gynnrychioliad Llywyddion y Cangenau fod

undeb a eel frwdfrydig trwy yr holl Gynnadledd, hyn hefyd a

brofid drwy weithredoedd cyferbyniol, y rhai a darddasant trwy

yr boll le, fel eg'm gwanwyn neu tiodeu haf, fel blaenffrwyth yr
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had da a hauwyd drwy ymdrechiadan diflino y Llynyddiaeth

flannorol, a'r rhai a drtwfrlieir ac a faetliir tnor dado! «in v Llvw-

iaeth olynol hyd yn hyn.

Y Llywydd Evans a sylwodd frwi rhyw ra«oriaeth yn mhob
Can^en, ac am i'r naill Gangen ddewis rha>„'oriaethau v Hall i

lanw ei diffygiadau ei hun.

William Lewis, Ysgrifenydd.

(Pw barhau.)

U.DG0KN SEION,
K B II

DYDD SADWRN, TACHWEDD, 7, 1854.

Ympudiaeth.—Dysgwylia y Saint drwy Gymru am y fcyin -

mor ymfudol presennol gyda dyddordeb mawr. Yn gyferbyn*

iol i gyflymdra ehediad y tymmorau ymfudol heibio y naill

flwyddyn ar ol y lla.ll y prysur gyflyma cerddediad y cwmwl
beicbiogaidd o uthr ffrewyllau Duw drwy awyrgylch gym-
mysglyd anufyddion i'vr genadwri, bygwthion brawychaidd pa

rai sydd yn amlygu awydd cynnyddol "plant y goleuni" i

ymgasglu "i'w hystafelloedd am enyd feclian hyd onid elo y
Hid a'r aflwydd heibio." Yr ymholiad mawr ei bwys gyda y
mwyafrif yw, "Pa bryd y caf fi fyned adref ?" Edrycha

llawer o Philosophyddion a dysgedigion y gwledydd, y rhai a

frawycbir gan rwysg heintiau a ehlefydau. terfysgiadau gwled-

ydd a sigledig goronau, tua'r cyfandir gorllewinol am noddfa

rhag y drygfyd a ofnant; oithr dyben tra uwch a mwy mawr-

eddog a sugna fryd a serch y Saint i adael gwlad eu tadan

—

dim llai nag ufydd-dod i alwad eu Tad i ymgasglu adref gyda

ei ffyddlon deulu i ymbarotoi i gydfwynhau gwleddoedd a

danteithion eneidiol " Swper neithior yr Oen."

Nid yn ofer yn ddiau y dysgwylia llawer wrth haelioni eu

perthynasau a'u cyfeillion yn Seion am gludiad tuag adref yn

nghdl y Gymdeithas Ymfudol Barhaus ; mae annogaethau
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mawr a mynych ein Hathrawon yn Ssion i bawb gofio am eu

cyfeillion sydd etto mewn caethiwed, drwy eu cyfraniadau

haelionus i'r Gyrodeithas yno, »nghyd a'u holl ofal tadol dros

wasgaredigioD Seion yn cymhell raevn uwcli llefnaswn geiriau i

ymgalonogi, nad ydynt yn anghof, — i barhau i ddysgwyi,—fod

y waredigaeth yn danesu, ac i ymbarotoi erbyn jr dydd,—

y

dedwydd ddydi a hir ddysjjwyliwyd; mae yn nes, yn nesau,

ydyw i gannoedd os nad i filocdd ond odid eleni, y mae eisoes

vredi dyfo4!

O holl hyn© lion rh»glnniacthol eu Llywyddion dros y Saint

nid y lteiaf dyddorol <rw jr yaifudiad presennol i'r Taleithiau

Unol : amlwg yw y gall Ila-vreroedd fyned hyd yno e*d »llant

fyned yn mhellach, ac na allant mewn blynyddau trny gynil-

deb ac ymroad yma, gasglu digon i yuifudo i Seion, ac aid llai

hysbys yw y gellir, gyda diwydrwydd, ac yn neillduol gyda

chynnorthwy yr arweinyddion medrus a anfomvyd o Seion i'r

ymgasgl-fanau newyddion, ennill digon i'w cludo y gweddill o'u

ffordd i Seion mewn llsi o amser nag 3' gallent pe yr arosen*

yn y wlad lion, yr hyn ffaith, yngbyd a'r yetyriaeth o werth-

fawrawgrwydd iawn gyfarwyddyd a'r rnwynhad o freintiau

crefyddol yn y cyfamser, oil a arddangosant ddefnyddioldeb y

mesurau newyddion hyn i'r rhai ydynt yn y goiouni. Y syll-

drem hyn arnynt a barodd i'r Uygad-craff yn awyddus ymhoii

<* Pa bryd yr egyr y pyrth ymfudawl i'r Taleithiau ? Pa bryd

y daw y galwad?" Hawdd y gaJlwn ddirnad y llawenydd a

lonai galonau y cyfryw pan yn darllen "Hyebysiad" ein Llyw-

ydd Richards yn y rhifyn blaenorol o'r Uugokn, wrth yr bwn

deallant fod yr alwad wedi dyfod unwaith etto, " I'ch pebyll

oiiwi o Israei,"—fod y Hong a'u cluda tua eu hymgyrch £*nau

yn barod, 'ie, yn aros am attebiad i'r gofyniad " Pwy sydd yn

harod i adael ei wlad.—pwy a a?" Eliodder ei aden i'r meddwl

am eiliad i ragweled yr olygfa a wel 11a wer ond odid mewn fcyr

ddyddiau—un awyr las uvrch ben a byd o ddwfr o amgylch;

wrth lwybro'r deck dan oleuV britb ser a wyliant dynghed eu

gtrlad yn yr eigion dwyreiniol—pan arall both o fwy pwys ni

cheiri borthi y meddwl. ai wedi'r oil a dd'wed cydwybod " yr

hyn oil a altais mi r.'i gwnaetkym," ynte ai sibrwd a wna fod ax

p] rai a ofnir eu cyfarfod ar ddydd a man nodedig?I'r doeth nidi

pfer yr awgrymiad- I'r ystyriol brawychus yvr yr yslyriaeth.
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—y diwyd yn unig a ymgysura. Wele yr alwad wedi dyfod!

Pwy sydd barod i gychwyn? Nid yn unig pwy a fedd arian i

dalu eu eludiad, ac nid pwy sydd awyddus i fyned yvv'r gofyn-

iad
; mae chwaneg na hyny o barotoadau yn ofynol er ymfudo

yn foddhaol i'r Hwn sydd yneingalw! Cyn y dichon fod y
Saint yn "arwyddion a rhyfeddodau" effeithiol i'r byd anghxed-

iniol yn y dyddiau diweddaf, dylent fod yn Ian oddiwrth eu

gwaed drwy fod wedi gwneuthur cyfiawnder a hwynt, nid yn
unig yn eu masnachau, eithr gwneuthur cyfiawnder a'u hen-

eadiau anfarwol drwy eu rhybuddio yn garedig, yn sobr ac

esffeithiol o ddwyfoldeb eu crefydd, drwy eu tystiolaethau

•dyfrifol a'u hesiamplau duwiolfrydig: a'r neb a ymfuda heb

wneuthur y parotoadau hyny, diau yr ymadawa cyn bod yn

barod ; ac fel y coda yr afalau gleision a yscythra y corwynt

oridiar y coed cyn eu harnsep, y dincod ar ddannedd a'u bwytao

y coda y rhai liyn ddincod ar ddannedd hyd y nod drigolion

Seion, ae ni archwaetha eu cylla eu hunain yr 3
rmborth dwyfol

a frasha eneidiau y rhad pur o galon. Hunan-les a gymhello

bawb, ynte, i fod>yn barod cyn ymfudo ; a'r neb a ymfuda gan

adael gTOJPth ar achos y Gwaredwr ar ei ol a ddelir yn gyfrifol

am y drwg a wna. Efallai nal esgusodir y Llywyddion a

e^eulusant edrych i mewn i hyn, gymmaint ag a feddyliant

<3uwaitb.

Yn en*-edigoJ, yatyrir y sawl sydd heb dalu ei ddyledion eg-

Iwysig, megys am lyfrau, dyled ei Gynnadledd. y Demi, y
Drysorfa Ymftldol Barhaus, &c, yn anmharod i ymfudo! Ai

rhesrmol yw i'r rhai a ddyegwyliant fod yn golofnau yn yr

ogiwys yn Seion yspeilio yr eglwys yma, neu'r Swyddfaau cyn

cychwyn! onid yr un eglwys ywr hi yno, a'r un Duw a'u dalia

yn gyfrifol yno ac yma? >Ud rhesymol chwaith yw i'r cyfoeth-

agios ymfudol ddysgwyl i'r gweddill ag ydynt rhy dlawd i ym-
fudo i dalu eu dylediofi hwynt! Ac felly eglur yw nnd parod.

i fyn»4 i'r " wlad lie y rnae cyfiawnder yn cartrefu" yw y gfiwl

sydd Ifeb wneuthur y darpariadau hyn.

Goao&a ' flyebysiad' y Llywydd Richards gyfrifoldeb mawr

&8J Llywyddion yn etholiad y? ymfudwyr yn ol y frawddeg

ganlynol:—"Y rhai y bernwch chwi wrth eu hamyylchiadau y
dylent fynetf.'' Nid arian yn unig a gynnwysir yn y gair ' am-

gylchiadau, yma, eithr awgfyma helyd eu cyssylltiad a, gwaith
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yT Arglwydd, a ehrefwn sylw manwl ein brodyr at lesiant a

Uwyddiant y gwaith dwyfol yn en detholiad o'r mudolion eleni;

canys nid yw yr alv/ad yn dynodi cymmaint brys etto, nac ar

ffb fel ay; i niweidio yr eglwys yma.

Craffer mai i'r Taleithiau Unol y mae yr ymfudiad hvn—i'r

"llawr dyrnu" sydd ar y ffordd i Seion; i'r fan lie y mae

gwyntyllau oryfach, eithr hyderir na chwythir yn ol atom ni

namynyrns! Ynibarotoed yr hiraethog rai a fwriadant yni-

fudo i Seion y tro nesaf, erbyn dechreu y flwyddyn, canys

gelwir yn brydlon arnynt hwythaa; a gwyn fyd yr hwn a geir

yn barotach ni'r mor*ynion ffol hyny, i fyned ar ol yr hit

ddysgwyL

Yn ol y swn a glywir nid aramheuwn na clieir llonaid lk>ng

o Gymru braidd. Mae enwau a thaliadau phai eisoes w*»di ein

eyrbaedd, ac nid oea araser maith i'r lleill oedi.

Hyderwn y bydd pob un mor ystyriol o'n gwasanaeth ninnau

ag aufon Postage Stamps o leiaf, y rhai amgen, a ant a ni»y nag

a aliwD ganiatau o arian o'n liogell ; costia i ni *ua chwech

ciieiniog i anfon arian pob an i Liverpool, ynghyd a'r holl lyth-

yrau ereill iddynt. Craffer J

Kewtddion Tkajkor.—Penrhyn Gobaith Da.— Ysgrifena

yr Henuriad J. Haven oddiyno, Gorpli. 24, ei fod wedi bedyd<fii>

tri yn ddiweddar, ac ?dduneda ehwaneg. liedyddiodd y brawd

Walker naw yn Fort Beaufort yn ddiweddar. Llafurmi y
brawd Smith yn Fort Elizabeth, n chafodd tua 500 o wrandaw-

wyr y tro cyntaf, y rhai a d'jrfysgasant y cwrdd trwy whan a.

llucbio cerryg, &e., eithr un o Ynadon synwyrgall y dref a

fwgythiodd gospi y sawl a'i haftonyddai, nc er hyny caiff wr*n-

dawiad parchus gan bob gradd yn y fan. ac wedi bedvddk) tri,

a llafuriai brawd brodorol o'r enw John Wesley gydag ef.

TiwcL—Ysgrifena Llywydd y Gangen filwraidd hon o f»es y
rhyfel eu bod hwy oil yn mawr lawenhau yn n;reintiau yr

efengyl, tra yn eadw eu cyfarfodydd yn y coedwigoedd'cyloii-

ynol i'r gwersyll, a bedyddiasai cbwecb er pan ddaethent ¥r

fan hono. Eu rhifedi presennol yw '20, 5 Henuriad, 4 Of!'ei»i»d.

1 Atliraw. Addawai ereill gael eu bedyddio pan symnmdent i

fan y caffent ddwfr i hyny. Cwynai fod y Cholera wedi ac yn

gwneuthur anrhaith fawr yn ndilith y byddinoedd 1'rydeinig,
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oad nid oedd ua o'r Saint yn ysglyfaeth iddo. Mae galwad

mawr am draethodauyn egluro Mormoniaeth, a gwrthbrofion i'r

camgyhaddiadau ami, y rhai ydynt fel y pla yno fel yn mhob
roan arall o'r byd, yn cael en ehwalu gan y pla gludwyr Rev-

rendaidd ag sydd yn dinystrio ein byd a'u hanadl, fel gwen-

trying ehua. y ' Pren Upas' marwol.

Ni-;wvi)i)iox o Utah.—Mae y genadiaetb Indiaidd ddelieuol

n 4an arolygiaeth P. P. Pratt yn Uwyddiannus, yr Indiaid yn

heddychol, ac yn teitnlo mwy o awydd i weitliio, eitbr yn bur

brin o onervnau a nwvfau araaethvddol.

O'r Gwek&vll Ysgrifena Wm. Erupy ei fod ef a'i osgoidd

yn iach a cltysurus ar Kaw River yn Awst y 4ydd, byd yma
temilesant fwy rhwyddineb nag arferol. Mao yn debye niai

hwnw oadd y gwersyll o'.af. Ysgrifena Milo Andrus o St,

Louis fod ein diweddar Lywydd S. W. Richards wedi cych«ryn

as- y Pbiins, Awst 4, ac nad oedd nemawr neu ddim afiecliyd yn

antiiitn f Saint Yr oedd gwersyll y Llywydd Eldrege o fewn

3 8 milltir i Fort Kearny. Gorphenaf 34ain. Y Saint oil yn

iaqfa ac yn teithio o 15 i 15 milltir y dyAd. Bu ymrafael

iliwng yr Indiaid %'r ymfuivryr i California, eifhr "ouont yn

hollo! l*e$dycfaol tuag at y Saint.

CWVMP LUSIFFER.

I wm berwyl y cvngbor boruu

A gyhoeddwyd, b^riaduyd ei brydiau,

A'i Ian a wnelid drwy'r nef yn nleti,

A'' yn y lie vrpu'yn caed cynlluniadau
;

Ac wele'r Ion yn eglurhau—y tnorld

A iTUfrcb benodudd i achub eneidiau.

A Lucifler yn uclicl el lais ffronnobodd,

A gwjM danawl diau'r ynigyndynodd,

At yr Eneiniog ei natur enynodd,

Ac aruthr ei falais y gwrthryfelodd,

'N elyn fe aeib, creulon ei fodd—i'w frad-waitb

lAo ar uiiw»ith a dwyll grweiniudd,
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A rhif ei osgordd, hwy a arf wisgid,

A niynai ryfel mi tin or ei ofid
;

A y rhan arall, y rhai ni w*rid,

I wall o'r eiddo o'u lie a'a rbyddid

;

A rnintai loner maint ei lid— a'i gorfu

"i fwrvr gan hyny o'i fro gynbenid.

r hyDy mae'n dra ahhawdd—newidio

Hynodion ei ansawdd,

Addfwyn ei bwyl ni ddatf'n he.wdd,

Er ei guro ni ragorawdd.

N oes y byd enbyd hwa,—ha ! ei ddirwyllt

Gynddaredd a wehvu

;

Dihoenai y byd dan ei bwn,

A chan ei adwyth oeheneidiwn.

O'u boll allu cwymp ellyll cas, .J

I lawn wyniaa le yn annwn
;

Ha! awdwr y freg aed o'r fro,

r# gadwyno e gydunwD.

Arfan y rief fu'n 'i orfod— er gwaetha'r

Getbern a'i dibirod;

Y'rhai'n fyth sydd a'u rhan i ft»d

Oil yn deulu y llyn diwaelod.

Pry^urad, deued y dydd—yw gaffael

I gyffion tragywydd
;

O ddal ei fath hawdd eiHo fydd

I'r gain Awen ar gan newydd.

Oatid RoBKKr»/

Y RHYFEL FYD, &c.

Ait y I2fed o'r mis diweddaf yr oedd y llyuges FfydeinJg «

Frengaeg yn gwarchae Revel, ac yn aros liriad y Llvn^esydd

Napier i'w I'arwaiii \u yr ymosudiad ar y lie yr bwn' n funddi-

ffvnid gan 70.000 o Rwaiaid ar draed, ac 8,000 wyr rueirch,

Annerchai Nicholas ei bun bi fyddinoedd, gun eu hunnog i wrth

st'fyll Liriad eu gelynioo hyd fanv.

Ar y "JTain cyi b e Idnaui y Tywysog MeDSchifcoff a'i fydJin-
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oedd hyd Burlink ar yr afou Alma, lie yr ymbarotoai i groesawtr

«i elyniou ;
ar yr ochr arall i'r afon, ac o fewn taith dau-ddydd,

laniasai tua 60,000 o Saesou a Francod, adysgwylid ychwanegiad

o 14,000 yn fuan ; meddai y byddinoedd unol tua 500 o faes fag-

nelau, a thaa 1800 o geffylau iw llusgo. Fel hyu teithiai y
Brytaniaid, y Francod a'r Twrciaid yn dair byddin gyfochrog i'r

ymosodiad ar Sebastopol ar yr 20 fed or mis diweddaf, a deallir

drwy y aewyddion diweddaraf fod Sebastopol wedi ei chymmeryd

ar ol hrwydr boeth, a cholled o tua 2800 o fyvrydau y byddinoedd

unol, ac ui wyddys pa niter a glwyfwyd o'r naill ocbr na'r Hall,

oud hawdd y gellir dirnad nad yw y nifer yn fach, ac liid bach

yw y fuddugoliaeth a ennillwyd. Mae Tlawer o ddychy mmygu
pa effeithiau a ddwg y gatanastra hwn ar Ytnerawdwr Rwsia, eithr

hawdd credit fod ei ben rhy galed i ganfod ei leshad etto. Ceir

manylrwydd dyddorol yn fuan am y frwydr hon,a'i chanlyniadan

schrydus.

Mae y chwyldroad yn cynnyddn yn barhaus yn China, a dinas

fawr Canton o dan warchae ganddynt, a dysgtryliad dyddiol o

faddiant o honi.

Mae y Cholera ar ei gynnydd gan mwyaf drwy y byd, gwna y
fflangeil angeuol hon fwy rhwygiad yn ein byddinoedd yn Varn*

ac ar f.iesydd y rhy fel, wg a wna arfau ein gelynion; ysgubodd

amryw filoedd ymaith beb nemawr rybudd ar ei ddyfodiad i'w

plilh. Hysbysir ei fod wedi lladd ,88,626 o'r Francod, ac yn

gwaeddi " Moes, moes'' etto! Mae efe eisoes wedi ysgubo 8953 o

bobl ein prif ddinas, ac heb ei ddigoni arhyny! Ynnhref Mes-

sina, yn mor y canoldir, llaidodd 12,000 o'r trigolion o boblog.

aeth o 50,000; dychryuodd y gweddill a allasent i ffoi o'r dref,

—

oau eu siopiau, a gadael y tylodion i drenga o eisieu. Gorfuwyd

i glado y cyrff yn bentyrau allan o'r dref, a'u llosgi o ddiffyg lie

i'w cladda, hyd lies methwyd cael neb i gyllawni y culed-waith

hwnw. Rhy faith fyddai olrhain brenin y dychryniadau hwn yn

ei orymdaith angeuol, na rhifo y miloedd a sarna o drigolion pob

gwlad o dan ei garnau adamantaidd i'r byd arall—ei drigle ei

hun ; ond gwaith galarus yw gorfod cyfaddef ei fuddagoliaethau

dychrynilyd ar ein cyd-gonedl jn ngwabanol drefydd ein gwlad

ein hunain. Ychydig ddyddiau yn ol clywsom y claddwr cyff-

redinol yn Nghaerdyf, pan yn dyfod allan o dy, yn ateb cyfaill

fod pedwar yn gorwedd yn feirw o hono yno, yr olaf o 14 rnewn
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Ham ddrws cyfuuol mewn wythnos, ac yn cynnyddn er hyny. Un
dydd yr wythnos hon pan yn sefyll gyda chyfaill ar heol yn Mer-

thyr am ychydig araser, rhifasoin ddira )lai nanaw o anglnddau, a

raawr alar trwy y lie. Dywedir ei fod yn waeth yn Dowlais. Eu

Tad a waredo ei blant o'i grafangau.

LLYTHYR Y LLYWYDD JEREMY.

Brech/a, Awst 28, 1854.

Anwvl Lywydd Jones,—Derbyniais eich caredig lythyr nos-

Sadwrn diweddaf', a raawr y llawenydd a achosodd i mi wrth

ddarllen ei gyunwysiad. Da iawn genyf fod y gelyn wedi cael ei

orchfygu unwaith etto, ac y mae hyny yn dystiolaeth adoewvddoi

i rni eich bod yn cael eich arwain gan Ysbryd y gwirionedd, ac

wedi cael eicb arwain ganddo yn eich ymddygiad tuag at Cora,

Dathan, ac Abiram. Gobeithiaf y bydd y tro a'r amgylchiad

mynedol yn rhybudd i ereill i beidio codi gwrthryfel yn erbyn y
diniwed ac Eneiniog yr Arglwydd.

Mae yn gysur genyf fy mod wedi gwneuthur fy ngoreu genych,

ac wedi cyd-weled a chwi yn mhob peth, a'm penderfyhiad diys-

gog yw ymirechu cario eich cynghorion i weithrediad, yn ol y
galln a'r ddoethineb a rodda yr Arglwydd i mi.

Bydd '• Annerchiad'' y Llywydd D. Spencer yn yr Udgurn o

fawr les yn ddiau. O mor hyfryd yw ein bod oil yn cael ein

harwain gan yr un Ysbryd. Gobeithiaf y gwna y gwrthryfelwyr

adifarhau, a llwyr ffieiddio eu ffolineb mynedol, fel y caffont fadd-

eaant Duw, a'r rhai y pechasant i'w herbyn.

Rhoddaf ychydig o hanes ein Camp Meeting yn Brechfa ddoe.

Ba Cynghor genym yn y boreu yn nhy Dafydd fy mrawd. Yr

oedd y Llywydd Thomas Jones a'i Gynghorwyr yn bresennol, a

Llywyddion y Cangenau oil ond Llywydd St. Clears. Yr oedd yr

Henuriad Isaac Jones yma hefyd, ac amryw swyddwyr ereill, Ni

a gawsorn amser da yn y Cynghor,—penderfyniad gwresog yr oil

oedd i wneyd eu goreu i gario yn mlaen y gwaith pwysig sydd

genym trwy bregethu a thraethodu, &c.

Am ddau o'r gloch dechreuwyd pregethu yn Brechfa,, gerllaw

i dy Mr. Cneavers, mewu ysgubor fawr a gafwyd gan Mr. Thos.

Andrews, Brynyfeliu. Yr oedd genym Staye dda wedi ei gwneyd
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y dydd o'r blaen, a meiuciau i'r bobl at eisterld yu gystifus. An-

nerchwyd y gynnulleidfa liosog gau David Price, Llangnd'.'tk,

Thomas Jenkins, Llaaddowror, a rainuau. Cefais y fraiDt o <ldal

fy nhi stiolaeth i laweruedd, ac i aroryw ag oeddwii wedi bod yn

cyd ohwareit a hwy pau nad oeddwt) ond ieuanc t*ewn d\ddiau.

Credaf fnd ein tystiolaetha.it »«*di cael dylanwad da iawn ar t

dorf, a baron with yr o'.wg arrnnL

Am chweii), cafwyd oyfarfoii rbsgorol #ed'y», ac addavrtdd

arury* gymtfteryd eu bedyddio.

Ekh b'rmrd yu Ifghrtat,

T. JekkSiv.

AMRTVYIAETHAU, Ac.

DYLEDION AM LYFKAU AR Y GWAHANOL GYNN ADLEPDaU, Y
CHWAItTEK YN TERFYNU, MED1 30, IS54.

Dwyr. Morganwg, £132 8s Ojjc-, Sir Fynwy, £46 Ms life;

Brycheiniog, £4 18s 5c; Goril. Morganwg, £119 7.? 3Jc; Llan-

dli, £35 5s 8c; Oaerfyrddin, £15 18s 2Jo; Penfro Ogleddol,

£4 10s 3|c; Aberteifl, £14 Is 74c ; Meirionydd, £10 "5s He;
Fflint, £21 lis 0|e; Dyffryn Conwy, £9 13s 10ic; Sir Ddin-

bych, £19 3c 5=i-c; Mon, £13 ISs Ofc; Cangefa Gyuiraeg
Liverpool, £1 7s 2|e ; Swyddfa Liverpool, £1 10s 7ic—Cyf-

answtn, £ 150 Ss 11^.

Derdytsiadaii aji LrFRiAU o Medi 13 iitd Tacii. 4.

—

Sir Ddinbych, £1 Is; Brycheiniog, £1 15s; Meirionydd, £2 3s;

Penfro Ogleddol. £1 ; Llanelli, £1 10s ; Dwyreiniol Morganwg,
£40 3s 9§c; Fflint, £1 5s.

*** Anfoner pob llythyran, yn cynnwys eirchion a thaliadau

i Copt. Jomx, '• Udgorn Siion" Office, Swansea.
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UDGORN SEION,
TiEV

Rhif. 34.] HYDEEF 21, 1854. [Of. VII.

Y GERI FARWOL A'l EEDDYGINIAETH!

Nio newydd i neb, debygwu, fydd cyhoeddi dyfodiad y ffian-

gell angeuol lion i'n gwlad etto. Mae gwehyriad y " march
gwelwlas" hwn o'r newydd yn swnio yn nghlystiau gweledydd-

ion Ewrop, yn syfrdanu y meddygwyr, ac ni ellir ei guddio o

sylw y werin.

Arno, tarawn ein trem yn mlaenaf braidd yn y newyddiad-

uron. Tra nad oedd ond adsain ei wehyriad yn treiddio o bell

ar adenydd yr awelon dwyreiniol, Did oedd a ofnai rhag ei

alanastra, eithr nes- es fel y carlama, clywir lleisiau mawr a

bach, boneddig a gwreng yn gwaeddi, parotowch, a glanhewch

'•ffyrdd brenin y dychryniadau" hwn. Nid oes cefnfor rhyng-

ddo ani yn hwy, breinioldeb na grym arfau nis gwyrant ef o'i

gwrs, yn ralaen y rhuthra dros dalpiawg greigiau a'r dyffryn-

oedd gwycha-lle y trigs dyn, ei ymgyrch sydd! Pa barotoad-

au a ellir wneyd ? Pwj', neu beth a'i flrwyna, a phwy a

grafanga ei awenau? Methodd breninoedd ac amherawdwyr y
dwyreinfyd a'i droi yn ol. Cyfaddefa ei Mhawrhydi a'i holl

lys eu hanalluogrwydd, a gosodant eu hesgobion a'u hoffeiriad-

on ar waith i gyfansoddi a darllen gweddiau hirion a thaerion,

ar i Dduw y nefoedd eu harbed rhag ei giirnau heiamaidd; a

phwy a'u beia! Etto, " megvs yr oedd yn y dechreu, felly y
ifiae yr awr hon, ac y bydd yn oes oesoedd," er hyny oil

o'u rhan hwy, os iawn ddeallwn ni. Y meddygwyr dyngarol,

.hwythau drwy'r wlad y'nt am yr amrywiaf eu dyfcisiadau
34 pkis \g.\
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meddygol ; o'r copr hyd yr olive oil, cynghorant. Ond pa wnty
pa waeth, yn mlaen y daeth, ac yn mlaen yr aiff y Chohra

erddynt oil! Y swyddogion gwladol o bob gradd yn ddiwyd a

dyngarol iawa a gymhellant bawb i ianbau eu heolydd, a gwyn
galchu eu tai oddi fewn ac oddi allan. Da iawn yw hyn, ac

ettyb ei ddyben priodol, a gwneler, goreu po fwyaf; ond y mae
hyn oil, yn ol ein tyb ni, tra y mae calonau y bobloedd yn llawn

gugndynfa i'r Cholera, a'u bryntni mewnol yn ei lochesu, yn

rhy debyg i " olchi y ty rnewn i'r cwpan a'r ddysgl;" ac yn

efelychu y Phariseaid hyny a " wyngalchasant y ty allan i'r

beddau, tra oddi mewn yr oeddyut yn llawn o fudreddi ac

eegyrn y meirw" i rwystro nac alltudio y geri o'r wlad. Nid

y*m yn awgryrau dim yn erbyn yr ymdrechiadau daionus hyn,

eithr os digonol y'nt. pa fodd y mae y Geri yn lladd boneddig-

ion yn eu palaeau gwyehaf, - meddygwyr yn ughanol eu cyff-

eiriau, ac offeiriaid a'u gwnau yn eu cylch, fel na ddianga o'i

afaelion, y rhai a wnaethunt yr oil o'r uchod? Oni phrofa hyny

aneffeithioldeb y feddyginiaeth ? Os felly, onid beius y eawl

a berswadia ereiil i wrthod meddyginiaeth anffaeledig,— ei

" bod yn afreidiol," &c. Onid yw yr hwn a ddyry rwystr ar

tfordd ei gyd-ddyn i'w chael yn gyfrifol am y canlyniad o'i

wrthddylanwad? 0« cyduabyddir pob ymdrechiadau o eiddo

pob meddygwyr i wellhau eu eyd-diyuion yn rhinweddau dyn-

garol, pa re*wui beio y rhai a gynygiant feddyginiaeth anffael-

edig, yn rh&d i bawb a'i derby sia? Pa reswm gwrthod heb

brawj] a chondenimo heb arholiad, unrhyw feddyginiaeth a

broffesa gyfranu y fath annhraethol las? Mewn syndod, efallai,

ymholir a gynuygir y fath feddyginiaeth ar unrhyw ammodau
cyrhaeddadwy ? Ac a geir creaduriaid rhesymol a wrthodant

y fath gynnygiad? Yn ddibetrueder atebwn yn gadurnhaol; y
mae cyffeiriau i'w cael yn awr, oddiwrth feddyg anffrieledig, ac

y mae efe yn anfon ei weision i gymhell y cyffeiriau hyny i

bawb heb arian ac heb werfch. Argrafta anffaeledigrwydd y
Meddyg, hefyd anffaeledigrwydd ar ei feddyginiaeth. WeJ,

meddir, beth yw y cyfarwyddiadau meddygol hynj\? Atebwn,

mai anhebgorol yw fod ymddiried yn y meddyg hwn, fel y
gofyna pob meddyg arall i ufyddkau i'w gyfarwyddiadau yn

gywir, yn hollol fel y cyfarwydda. Cyfaddefir rhesymoldeb y
gofyniad yna, drwy ufydd-dod trwyadl pob claf i gyfarwydd-
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vadau ei feddyg. Ac yn wir nid byth y ceir neb mor ffol a

dysgwyllleshad oldiwrth un nieddyg ond ar ufydd-dod holloli'r

oil a ddywe J. Felly yma yn gywir. Ond gofynir rhyw adna-

feyddiaeth a'r meddyg, meddir, cyn y gellir ei gredu nac ufydd-

ban iddo. litiesyinol ddigon. Felly yma. Y meddj'g ag y
cyfarwyddir chwi ato yw'r teilyngaf oil o'ch crediniaeth, canys

m'ch cyfarwyddir at lai meddyg na eich Creawdwr, eicb Cyn-

naliwr, yngbyd a Hollalluog Greawdwr y byd a'i gyfiawnder.

Pwy sydd yn addasach i welia na'r hwn a wuaeth? Pwy, ynte, a

deilynga eich bymddiried fel Efe ? Addefir nad oes ei gystal

Ef i'w gael. Purion, yute, dyna un cam yn mlaen i bawb. Yn
nesaf, pwy a all gyfiwyno ei gyffeiriau Ef i ni yn awr, yngbyd

a'r cyfarwyddiadau yn gywir? Atebwn, nad Deb a gyfnefcidia

ei gyffeiriau gwreiddiol Ef, oddieithr iddynt brofi eu bawl i

hyny oddiwrtho Ef. Etto, meddwu, nid pawb, o anylieurhaid a,

hyd y nod, ddysgant yn gywir ei gyfarwyddi&dau ef ychw&ith

;

canys gyda hwn, fel gyda pbob eyffeiriau ilesiol ereill, dichoa

ffugiadau fo 1. Rhag byny raae licence, trwydded. yn- oiynol, yr

hon ni ellir ei ffugio, ac ni ateba y eyffeiriau y dyben oddteifcisr

<-u gweinyddu dan nawdd y drwydded hon. Yrnddygiadae

cyfatebol y byd dan bob amgylchiadau & brofanfc resymoldeb

ein gosodiad hwn hefyd. Yn neeaf, hygbysvrn y cyfarwyddiad-

au gofynol, ac yna hawddach deall pwy yw eu teilwg to«nyddL

wyr. Yn gyntaf, wedicredu yn y meddyg, $'weiirefiei*hiau w

ffydd hono, yn yr ymwrthodiud a pbob peth tydd yn groes i'«

ei ewyllys Ef, ac hefyd yn yr ufydd-dod cyflavrn iV oil a

orchyinyna, yr hyn yw, yn nesaf, ea*.d eich claddu mewe dwfV

er uiaddeuant o'ch pechodaa, a tbrwy hyny eich derparu a'ch

addasu i dderbyn cyfran o ei Ysbryd Gi&n Ef, efteathiau iacb-

usol yr hwn a ytnlidia ymaitb bob dylanwud croes i fywyd ac

iechyd i'r graddau ei meddir, ac i'r dyben o gat-i y<-bwaneg o'i

nerth dywedodd y Meddyg mawr am i'r claf ofyu, nid i'r Doe-

toriaid, eitbr i'r Henuriaid hyny a hawliodd efe i wneyd hyny,

ac i ba rai y rhoddes drwydded, i arddodi eu dwyiaw ar ei ben,

a gweddio am iddo gael ychwaneg o ddylanm ad y Pea Meddyg.

Os aflwyddiantms wed'yn, yna gorchymyna eneinnk) y claf ag

olew, nid a rhyw olew a wnaiff y tro yma mwy na chyda rhyv
feddyg arall. Ond yr olew a ddywed y meddyg. Os na etyb

hyny y dyben y tro cyntaf, cynghora i wneyd yr un modd hyd
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nes y delo y claf yn iach. Ac fel y caffo y ctaf fwy-fwy fyth

o'r Ysbrvd bywhaol oddiuchod, ceisir gan ereill gyd-weddio ag

ef drosto, ac yn yr ymarferiad a'r moddion, addawa y Meddyg

digelwyeldog hwn y byddant yn anffaeledig, oddieithr fod y
eyfryw afiechyd yn fwriadol i derfynu einioes y claf. Yr hyn

nid yw y Meddyg bob amser yn ei hysbysu ; acyn absennoldeb

y fiith ddealltwriafth, dyledswydd y claf yw yraarferyd y
moddionuchod yn gywir fel eu cyfarwj-ddir. Yn awr, dywed-

asom beth yw y feddyginiaeth anffaeledig ag y cyfuirir atti,

Dyma hi! Pwy a ddichon ei gwrthwynebu hebfod drwy hyny

yn gwrthwynebu ei Hawdwrhi? Pwy, wedi gwrthod hdn, at

ddysgwylia i'r Meddyg hwn ei iaehau? Pa'm nad yw gwrthod

y feddyginiaeth bon yn rhoddi sarhad ar y Meddyg?

Mae miloedd lawer, debygwn, o wahanol gyffeiriau yn eael

eu cynrhell i'r byd rhag y gwahanol glefydau, heintiau, &c , a'ls

cystuddia. Ni welir nemavrr newyddiadur ar nad yw ei gol-

ofnau yn llwythog o honynt, etto ni ddarllenwn byth y cyfijr-

wyddiadau hyn yn un o honynt! Ar hyd parwydyddpob tref,

a'u tai, darllenwn ryw addewidion mawrion ani welliadau, ond

neb yn avffatledig ond hwn, etto nid oes neb o honynt byth yn
dweyd gair o blaid hwn! Cyheeddir llawer lyfrau gan »w-

duron doethion ar y peth hyn, ond addefir ein Hawdwr ni yn
ddoethach na'r oil o honynt; er hyny nid oes neb yn cymhell

ei gyffeiriau ef i'w cleifion! Beth a ddichon fod yn achosi hyn

oil, tybied? Nid yw ein Meddyg ni raewn parch gyda neb o-

feddygon y byd hwn yn siwr, onide clywem ryw gyuuneradwy-

aeth i'w gyffeiriau. Ni allant fod yn anwybodus o honynt, bid

siwr, canys y niae ei lyfr meddygol yn barohus ac adnabyddus-

iawn am bethan ereill a gynnwysa; ie, carant y Meddyg gym-
raaint nes darlien ei hanes a son am dano yn eu haddoldai a'u

hannedd-dai, a phob man braidd, nid oes cymmaint cannioliaeth

i unrhyw feddyg erioed a fit ag sydd i hwn, ac etto i gyd, nid

yn unig canmola pawb ei fcddyginiaeth. ei hunan a chymhelhs

gyffeiriau ei gyd-feddyg i'r byd yn hytrach na chyffeiriau y
Meddyg ar.fT>elcdi« hwn, ond gwaoth fyth, gwawdiant ac erlid-

iant y sawl a'i canmola. ac nid anfynych y bygythiant garch-

ai'u y sawl a'i gweinydclo. Ydy w, y mae en casineb gymmaint

a c y cyffeiriau hyn. or nad faint eu canmoliaeth o'u Hawdwr*

Ms* y ffurfiasant gyfraith yn cospi yn llym a'u rhoddo i arall!
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}s\a eymmaint syndod, fod y meddygon proffesedig hyn yn ofni

anilygrwydd o rinweddau iacliusol y ffordd hen i iechyd, gan

mai o'r boncyff hwn y tyfa ffon eu bara ; ond gwrthwyneb-
rwydd, diystyrwch, a gwawddiattreg y rhai a broffesantfod yn
weision anfonedig i'r prif feddyg hwn, at ei gyfiviriau meddyg-
ol ef, sydd yn destun syndod mawr i bob un ar nad yw yn
deall mai ffugwyr y'nt, yn eyimneryd enw y prif feddyg yn
unig er email dylanwal ar eu hudolwyr i werthu *u ffug eu

liunain, gan nad oes rhinwedd us nerth yn eu ffugiau i enuill

eu hunan-glod yn anymddibynol arno. Yma ysgyrnyga 3- ffug-

vryv eu dannedd arnom ond odid, am eu dynoethi; ond, pa wiw,

y mae yn rhy eglur i'w guddio!

Agaiff y byd eu rhybuddio rhag eu twyllo gan ffugiadau a'r

''Parr's life Pills" '•Morrison's Pills" li Worsdelts" SfC, a rhif-

res hirfaith o'r cyffelyb a ellid enwi; ac oni rybuddir y byd
rliag hudoliaeth swyngar y ' Peirch," yr " offeiriaid," a'r

*• quacks" duwinyddol ag sydd yn proffesu eu hunain yn weis •

son i'r meddyg ag y soniwp am dano, tra ar yr un pryd y maent

yn syfrdanu cluseiau eu hudolion a'u hysgrechfeydd yn erbyn

eyffeiriau gorchymynedig eu mheistr proffesedig? Pa ddyn-

garwr a all attal ei bin na'i dafod rhag rhybuddio ei gyd-ddyn-

ion sydd ar rir.inc anghen y feddyginiaeth hon ? Yn enwed-

ig yn yr auiseroedd enbyd hyn,

Pan mae'r haint yn medi'r gwledydd,

Medi dyn lei gwellt y macs,

pa ddyn a ddymuna estyniad einioes i'w gyd-ddyn, ac a ddyrn-

una ryddhau ei deulu • arteitliiau dirdynawl Cholera ar na
alwa ei sylw—a floeddia yn uchel, uchel, dyma'r ffordd i iechyd;

t'el hyn y darparid yn eS'eithiol erbyn dyfodiad y Cholera, a

phob ffvewyll ac ysgorpion angeuol arall. Y " dbaws iachau"

a osod<*dd y prif feddyg yn ei Eglwys yw yr unig feddygin-

iaeth anflaeledig. Fod y fawr-fraint o estyniad bywyd ae

iechyd tymuiorol yn gystal a thragywyddol yn addewidion

pendant, ae effeithiau daionus yr efengyl sydd rhy wybodus
i'r Saint i fod eisieu ei gadarnhau yma; etto i'w hangliredinvvyr

hi, nad faint eu sel dros draddodiadau Doetoriaid duwinyddol

ereill, y m*e y ddawn hou nid yn unig yn anwybodus, ond yn
anghredadwy hefyd ; er eu lies hwy ynte, dywedwn, y " ddawn

iachau" yw meddyginiaeth ein Duw i'w blant yn wrthgyferbyn-
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iol adferiadol i ddirywiedig effeitbiau pecbod, i farwoldeb. 01-

rheiniad yn ol i hanesyddiaeth ysgrythyrol ein rbywiogaeth a

arddangosa mai troseddu cyfreitbian ein Crewr a blanodd bad-

au marweMeb yn ein natur, " gan fsrw ti a fyddi farw" oedd y
penyd. Anufydd-dod i ddeddfau dwyfol befyd sydd wedi

llygru y gwacd, a'n gwneyd yn fwy agf red bt.rb.aup i afiechyd

yn ei amrytnol ymosodiadau; ac er nad yw y ddedfryd o farw-

olaeth yn cael ei synaucl yinaith, o berwyrid "goaodwyd i ddyn-

ion farw," t>sfco y aaae ei effeitbiau a chanlyniadan y trosedd yu
cael eu troi ymaitb trwy nfydddod i'r eyfrwitb a droseddwyd:

Gan fod colli bywydac iecliyd yn gospau am drosedduV gyfraith,

paham nad >"w y v ufydd-dod iddynt yn adferyd yr hye a addaw-

wyd'r1

()'r mull ocbr "yn arogl hywyd i fywyd," ac o'r ocbr

arall '• yn ;uogl marwolaeih i farwxdaetbrJ" Gan byny, gwelir

iod'y "ddawn iaebau" yn fendith grefyddcl, ac iddi ei ehyf-

reithiau a'i hammodau pjriodol ei bun, a bod y derbyniad o hnni

yn dibynu, nid yn snigar ufydd-dod y derbynydd i'r ammodau*

ond befyd ar fed hawl gyfreithlon gan y gweinyddwr i wein-

yddu. Yr bawl hoao yw yr Offeiriadaefrh a gyflwynir i'w

weision gan y prif Feddyg i weinyddw yn boll ordinhadau yv

efengyl, yr hou sydd yn alia Duw er iachawdvmaefch dymborot

a thragywyddo; i'w hufyddion, trwy yr iion y mae bywyd ac

anllygredigaeth yn dyfod i olenni. Clywir ei Hawdwr mawr
yn dysgu ei weision yn ei efengyl yn Marc xvi. Wedi dangos.

pa fodd i gael eu dieuogi oddiwrth effeitbiau eu fcroseddradaw eu

hunain a'u tadau o ran eu cymmeriadau-, yna ebe fe ' Ar y
cleiflou y rhoddant eu dwylaw, a hwy a fyddant iach," Wele

addewid bendant i'r sawl a rcfyddba i'r ammodau,— •' a fyddant

iach;" nid efallai, nac un o$ arall! Gwelir teat yr un oedd y
Physygwyr iacbusol corfforol ac ysbrydol hyn ; trwy yr un

bawl y gvvnaent y naill a'r Hall. aC yr oedd yr addewid mor
bendant am y fendith o iechyd rorfforol stg yr oedd am faddeu-

ant, a'r doniau ereill. Yn awr, gofynwn, pa bryd y rhanodd ji

Meddyg mawr hwn yr hawl rhw;\g y Daetoriaid pbysygwrol

a'r Doctoriaid duwinyddi.l? Danguser y gyfraitb. y llyir a'r tu->

dalen, yn yr hwn y rhoes yr bawl i'r naill i fusnesa yn y eyffeir-

iau a addawant iechyd ysbrydol ac na vrneient dim a'r cv ffeirian

physygol ? a pha bryd y dywedodd wrth y pbysygwyr fod

trwydded o sort arall yn arighenrhei'aiol er gweinyddu cyfJt>
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•siriau ysbrydol? Pa bryd? Pwy a ail ateb yn gadarnhaol?

Neb o honoch! Wei, paham y rhanir y feddyginiaeth ddwyfol

rhyngddoch? Beth, hyc oil er mwyn elw? Os nad gwneyd

marsiandiaetii o ddynion gyrff ac eneidiau yvv hyn, dywedwch
heth yw y farsiandiaeth liono

!

Mae genym wrth law, dystiolaeth hen Ddoctor profiadol

a phoblogaidd iawn yn enwedig yn ngholegau y blaid D. D's.,

yr hwn oedd yn hen gampwr yn mhlith hen Ddoctoriaid yr

hen goleg gwreiddiol, ei «nw y w Paul, gynt Saul o Tarsus, yr

hwn a dystia mai cyffeiriau y prif Feddyg oedd y goreu, a'r

feddyginiaeth a roddid i'r cleifion yn ei ameer ef; efe a ddywed

yn I Cor. xii, 9, " Ac i arall ddawn iachau, drwy yr un Ys-

bryd;" set" i iachau o afiechyd corfforol yw hyn. A hwn cyd-

dystia lien Ddoctor arall a gydoesai ag ef, a'r hwn, ebe hwy, a

gafodd drwydded gan y prif feddyg, ar ol "pasxo examination"

o'i fiaen ef, a gweler y prescription hwnw yn llyfr lago i, 14, 15.

Paham y mae y pethau hyn mor anmhoblogaidd yn yr oes oleu

hon, yn neillduol gan y D. D's. a'r Revd's a broffesant eu bod

yn aelodau o'r un tylwyth o Ddoctoriaid, yn weision i'r un Prif

Feddyg, ac yn gwneyd ymffrost o'u hamcanion i lesoli dynion?

Os creulondeb fyddai rhwystro claf i gymmeryd cyffeiriau

meddyg dynol, pa faint creulonach—pwy a ddywed—yw
rhwystro dynion i ddefnyddio cyffeiriau y Meddyg anffaeledig ?

Os diala dynion ar y sawl a gamddarluniant er niwed i'w crefft,

neu a ffugiant eu cyffeiriau hwynt, pa faint llymach y diala

Duw—y Pen Feddyg, ar y rhai a'i diystyrant, gan rwystro ereill

i ddefnyddio cyffeiriau appwyntiedig ei Fab, o eisieu yr hwn
y trengant wrth y miloedd yn barhaus?

Wrth ei ffyddlon blant a iawn brisiant gyffeiriau y Prif

Feddyg, dywedwn,—ymroddwch yn ffyddiog i driniaeth y
Meddyg anffaeledig; a bydded i eehryslonrwydd y Cholera, a

rhwysg pob haint arall, ddysgu i ni y wers bwysig o ffyddlon-

deb i'r alwedigaeth ddwyfol a'r hon ein galwyd i ryddid plant

Duw; ymburwn ac ymsanteiddiwn fel y preswylio Ysbryd y
bywyd yn fw.y grynrns ynom, ac y byddo fel mur o dan o'a

hamgylch yn nghanol pob pliiau; ein ffydd ddiysgog a fo yn
dysgwyl wrth Dduw drwy ei ordinhadau, yn hytrach nag wrth

ddoethineb ddynol.
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DYDD SADWRN, HYDREF, 21, 1854.

Tkaethodu.—Mae oerfel wedi terfynu ytymmor hau yr had'

da ar hyd y '• ffyrdd a'r caeau" gan mwyaf, ac ni wyddom am
un ffordd mwy effeithiol i'ir ddwfrhau, fel yr egino, na thrwy

ddosparthu traethodau o dy i dy. Pydd y nosweithiau hirion

a geuafaidd dyfodol mor f inteisiol- i ddarllen traethodau ag

oedd hir ddyddiau haf i wrando pregethu, a dysgwylir i'r rhai a

wyddant fod y eynheuaf mawr olaf gerllaw, i fod yn ddiwyd i

osod yr argraffedig air & fewn eyrhaedd eu cymmydogion.

Yr ydyni ni wedi ymddeffroi a gweled y llesh&d o draethodu,

a'r pwysigrwydd o beidio yn fwy nag erioed; a theirahvn yn

fwy awyddus nag oil i waeddi yn uwch— i grefu yn daerach nm

gynnorthwyo y Saint i ddosparthu, i werthu neu roddi, neu

ryw fodd a ellir i chwalu y newyddion pwysig a daionus a gyn-

nwysa ein cenadwri i'n cydddynion! Pwy a gonnorthwya yn

y gwaith dyngarol— haelionus a lhvyddiannus hwn? Frodyr!

nid swyddwyr yn unig, ond pob aelod. a geir eich gweled o dy i

dy a'ch dwylaw yn llawn o draethodau? Dyry hyny gyfleus-

dra i dystiolaethu na cheir heb hyny, a dyry gyfleu i lawer o

rai gonest a ewyllysiant ddeall ein crefydd i ymholi a chael y
gwir. Wrth wneuthur felly byddwch o fawr fendith, ac fe fen-

dithia Duw chwithau yn helaethach am bob yindrech fel hyn a

wnewcb, tra y mae yr oriau gwertlifawr a dreilir yn ofer gan rai

bob dydd yn digio Ysbryd Duw cddiwrthynt yn raddol, ac yn

dwyn arnynt hwythau gyfrifoldeb am eu hesgeulusdod at yr

eneidiau a ddiangant o'u deutu i'r byd arall yn feunyddiol heb-

ddeall am ffordd yr iachawdwriaeth. Nid y pregethwr yn unig

a raid roddi cyfrif am ei oruehwyliaeth, ond delir pob un yn

gyfrifol yn ol ei allu i wneuthur.

Chwiorydd I a gawn ni eich help chwithau at y gwaith clod-
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adwy o ddosparthu traethodau yn mhlith eich cymmydogion?

Paham nad chwychwi ? Mae y llwyddiant rhyfeddoi sydd wedi

dilyn ymdrechiadau daionus rhai o'n chwiorydd selog yn hyn,

yn profi y gall pob chwaer fod o fendith wrth hyny—mae y
ifaith o fod Duw yn bendithio eu llafur. ac yn llanw en rnlonau

gariad, a'u genenau a doethineb i allu atteb pob nn fel y
teilynga, ynghyd a'r ffaith eneidiau a fuont yn foddion i

aehub yn gwaeddi yn uchel, 'ie. yn uwch na Ha is rtynol, arnoch

chwi un ag oil i ymddeffroi o ddifrif, tra y gellir. i ddosparthu

traethodau a thystiolaethu i*ch eyrnmydogion. Tystia y chwior-

ydd a draethodant eu bod yn ddedwyddaeh o lawer na chynt,

ac y mae yn bleser clywed anibell an yn adrodd ei hymddydd-

anion a'i hatebion synvvyrgall i'r byd. Gwyn fyd pe gwelem yr

lioll Saint yn efelychu yr yehydig wroniaid a wrvant hyn; dy-

Hfai dynion i deyrnas Dduw yn fuan wrth y niiloedd! Dynia'r

ffordd a lwydda Duw i xchuby rhai nil ddeuant i wrando preg-

ethu; mae y llwyddiant rhyfeddoi a dililynodd y traethodu yn
Llundain, ac amryvv fanau yn Lloegr yn ddi\v»ddar, 'ie, yn no©

atom, yn Nghymru, lie ei gwnaethpwyd. yn profi ei effeithioi-

deb tu hwnt i ddadl.

Mae Llywyddion amryvv Gynnadleddau wcui caniatau i ni

anfon iddynt y nifer a ystyriwn yn anghenrheidiol o bob traeth

awd, ar yn ail wythnos a'r Udgorn; diolchwn am eu hymddir-

ied, ac ymdrechwn ei iawn ddefriyddio, c&nys, un yw ein dyben

— uu yw ein Mheistr, ac un ddylai fod ein golvgos a'n hamcan

yn y peth hyn fel yn mhob peth arall i achub dynion. Hyder-

avii y gwel Llywyddion Gangenau mai eu lies hefyd yw gosoi

eu holl aelodau ar waith i werthu yr oil a anfonir iddynt gan

eu Llywyddion hwythau.

Ofna rhai gymmeryd gwerth mwy o draethodau nag a gym-

merant o'r Udgorn rhag ofn cynnyduu eu dyled; eithr barnwn

ni yn wahano! i'r cyfrvw, a'n rheswm yw, o herwydd mai i'r

byd yn benaf y bwriedir y traethodau ; felly pe cymmerai y S.tint

gynnifer ag o'r Udgokn ni fvddai dim i'r byd gael. a cbollid y
prif amcan; pe o'r ochr arall yr ymdrechai pob un werthu a

alia! i'r byd, dygid lluoedd i'r E.rfwys, ac ni fyddai y traethod-

au yn un toll ar goffers yr Eglwys. Os cedwir hwynt ar law,

diau y eynnyddai y ddyled, eithr nid i hyny eu pjwrieir, ac yn

hytrach na hyny, gwell genym ni arbed y gwaith a'r gost o'u
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gwneuthur; etto raewn ufydd-dod i gymroelliadau Ysbryd y
gwirionedd, ac ymddibyniaid ar gyd-weitbrediacl ein cyd-weith-

wyr ffyddlon i'w lledaenu. yr byn nid yw ycbydig, fel y mae
yn bleser dweyd, ymegniwn i gyboeddi a allwn o draetliodau

er goleuoein gwilad yny gwirionedd dwyfol a draddodwyd i ni,

ac er amdditfyn ein cenadwri rasol a chymmeriadau ei phrif

genadon. hyd y gallwn, rbag y cam-ddarluniadau gwartlvus a

niweidiol a ddyry gelynion Duw a dynion arnynt.

Dengys ein Dospartbwyr il'yddlon eu sel dros, a'u haclioni at

acbos Duw, drwy bwyluso yr ymdrecb bwn, nid er rmvyn eh\\

fely gwna marsiandwvr y byd a'u nwyfau, ond o gariad at y
gwaitb; canys eglur iddynt na cbaniata pris gwerthu rliyfeddol

o rad y traetbodau presennel iddynt hwy fwy nag i'w Cyboedd-

v.-r nemawr ehv ; ein helw a to yn well nag aur ac arian—dim
llai nag ancbwiliadwy olud Crist an boddlouo. Cynnyddiant
rbyfeddol eu cylebrediad o'r byn yw, yn unig a'n gaiiuoga dan

\r anfanteision a"n gormesant, i ddilyn yn mlaen yn galonog.

Gaik at yk Ymfudwvk.—Hysbysir ni gan y Llywydd F.

1). Kicbards y bwriedir i'r llong gyntaf hwylio yn y mis nesaf

tua New Orleans. Os bydd mwy o ymfudwyr nag a gymmer
un long, a nifer digonol o yrageiswyr, anfonir llong arall ; eitbr

ni anfonir chwaneg o Saint i New Orleans ar ol mis Tacbwedd.

Hy-fcbyeir yn brydlawn auiseryddiad eu bwvliad o Liverpool.

Dymunir ar bawb a fwriadant ymfudo i'r Taleitbiau Unol

anfoa eu benwau, oedran, galwedigaetb, gv/lad eu genedigaeSb,

y-nghyd a blaen dal o £1 am bob un a fyddant dros un

flwydd oed.

CYMMAKFA DDWYREINIOL MORGANWG.

[Padiad o ctuU. 524.

j

Y Li.vwi'DD Dan Jones,—Gwrandawais arnoch gyda phleser

yn rhoddi cyfrit' o'ch goruchwvlion, a pha tnor ddiwyd y
buoch, yr byn, pan ysUriorn fod ein lleshad personoi a'n gogon-

iant tragywyddtd yn dibynu ar Iwyddiant yr acbos yn ein piith,

a bera laweiiydd I'a calonau. Ymdiechiisoch yn ganoioladw v, ac

y mae eich sel frwdfrydig, eicb pendeifvniad diysgog, a'eh ym-

<&recbiadau dijiino yn gymraeradwy yn ngolwg Duw Israel.
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I/lawer sydd yn eistedd o'm blaen heddyw yn fwy rbydd a thawed

«u cycln'ybodau, a gwell eu teimladau nag oeddynt yn y Gymroan-

fa flaeonrol, a hyiiV yn unij* o henvydd cynnyddiant eu hym-

ddiried yn yr Offeiriadaet.il Santaidd. Y mae yr Arglwydd wedi

caniatau profi y Gynnadledd hon i helaethder, fel na chamar-

weinier neb o bonoch yn rhwvdd. Mai y H;ai parotaf o honoch i

ufvddhau ydynt y rhai dedwyddaf a chy foetliocaf yw eich profiad

yrua heddyw.

Y mae arall yn eich llywyddu yn awr, yr hwn a osodais arnoch

o herwydd fy mawr gariad atoch, a'ra gofal droaocb. Tra y llyw.

yddais eieb Gynnadledd ui es«eu!usais ddiai a«a ystyriwn yn lies

j chwi. Symudais i Aber»»wy er bod yn nes i'r canol rliwng

y Cynnadieddau, ac er m»yn fy irchyd.

Llawenydd genyf yw eich bod yn adferyd y rhai Ilesg ; cynnal-

iwcb y gliniou gweiuion; y mae eneidiau gwerthfaivr gandiynf,

apt ydynt yn wenh eich faymdrech. Hefyd parhasd eich diwyd

rwydd mewn traethodu; nid yw yr ysbryd traethodu ond rhagred-

egydd bedyddie, fel yr oedd loon Fedyddiwr i Grist. Mae
ugeiniau o ddynion yn ein heglwys yn awr a dystfant iddynt

gael eu bar^vhoeddi trwy ymdrechiadau y Saint i ddosparthu

traethodau iddynt Yn hoilol gyferbyniol 'i ymdrechiadau

swyddogion unrhyw Gangen i ddospmthu trasthodau y llaydds

Duw hwynt; a ellir gwrthbrofi hyn ? Ysgrifenir j traetbodau

yn ol y ddoethineb oreu a feddwn, i wrth-brofi cttriigybaddi&dau

ein gwrthwynebwyr arnora ni a'n crefydd, a tbattu yoleuni i le-

ot'dd tywyll lie y dallwyd dynion gonesi ^an eu hudnlwyr.

Ple6er n'r mwyaf i bawh o honoin yw ymgyfeillacbu a'n gilydd

wrth feddwl y oya-deithiwn, nid yn unig yn y byd hwn, yn ¥n-

bilon, troa v raor, a'r mynyddau creiglyd i'ri cartref dedwvdd,

eithr am bob tragywyddoldeb ; oad pa le y mae y rhai y dys-

claeriodd eu llygaid yn ein Cymu)anfao»-i!d diweddar? Pa ley

maentynawr? Eu h/raddangosiad rhith gret'vddol, eu geiriau

dengar, a'u dylamvad swynol a hudodd rai i'r i'ath ymddiri'ed yn-

ddyot ag yr ymddiriedasent eu bywyd iddynt, eithr hwy a syrtb^

iasaut fel ser gwibiog, a'u hawyrgylch nid adnebydd hwyni! Pa

beth a'n cadwodd ni, ai doeihineb dfiyno] ? Dim ond uerth y

Duw byw.

Llawer o awydd sydd am yrnfudo i Seion ; mae galw»dati yr hoS

bertbynasau a'r cyfeilion draw fel peroriaeth yn swyno ei#
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clustiau i chwenychu myned yno ar eu l:ol hwynt, eithr n id cyti

gwneycl ein dyledswyddau, a chyflawni gweithredoodd tuag ein

cyd-genedl a'n teilynga i gyindeithasu a'r cyiiawnion, agorphwys
gyda'r ffyddlopiajd.

Cynnrychiolwyd, Hen. 254, Off. 90, Ath. 103, Dia. 53, Bed 77,

Trosglw yddwyd 93, Derbynwyd 62, ar wasgar 25, bu farw 6, Yinf.

5.—Cyfamif 1709.

Canwyd, " Fe wawriodd hyfryd foreu,'' &c. Terfynodd y Llyw-

ydd Jeremy trwy weddi.

UANNER AWR WEDI DAU.

Declireuwyd trwy garni, a gweddiwyd gan yr Heouriad Thoij

Morgan, Biycheiniog. Canwyd.

Y Llywwdd— Pan yr oedd dyscyblion Crist yn dra thrist ryw

dro daeth y dystiolaelh i'w plith " Yr Arglwydd a (,-yf'ododd yn

wir." Beih a aliwn ni y Saint ddweyd y prydnawn yina? ' Yr

Arglwydd a lel'arodd yn wir,' •<; ni a wyddoari byny; dysgodd ni,

a gwyddorn iddo ddadguddio \' v BropUwyd Joseph, beth sydd i

wneyd er bod yn gadwedig, yr hyn a wnaelhoai hyd yma, a

cbawsouj dystiolaeth o byny, »'i f'od ef yn parhau i'n dysgu trwy

ei n h.tihrawon, jao yn rhoddi gwybojaeth i ni o wirionedd y
lidysgeidiaeth. Caw«otn gyfiifod da boreu heddyw, » dvsgwyl-

iwn byny y prydrmwn etto, t'el tystinleeth oddisrth Dduw o

d Iwyt'obleb y ddvegeidiaeth a g»«som. D;iu brif beth sydd

genym i wneyd, sef gwrando pa beth a ddysgir, a gwceyd yr hyn

a ddysgwyd. With gyflawni hyn yn unig y purlifa bendithion a

t irugareddau i ni yn b.uhaus. Ein harwydd-air yv, i bob un ofalu

aw ei fusnes ei hunan, a gwneyd ein goreu yw byny, ac yn y
gwneuthuiiad o byny yn unig y derbyniwn Ysbryd Duw. Felly

beih bynag a wnawn, gwnawa ef er gogoniant i Dduw. Pwy

s»dd ym* heddyw yn bwyu ac yn yfed er gogoniant i Dduw ?

Y cyfryw ag sydd yn iawn barchu y corff a roddes Duw iddo.

JVid b#yta sydd yn cadw dyn yn fyw; pa fodd y bydd dyn fyw,

ynte? '* Yr arwyddion hyn a ganlynant y rhai a gredant." Pwy

sydd yn credu ; m*e Duw yn gofalu am anifeiliaid y maes, adar

y nefoedd, a physg y mor, ac yn rhoi digon o ymbmth gerllaw

iddynt i'w i>asglu. Y mae gan y Saint i gasglu eu hangherjrheid-

iau hefyd, ac os parcha pob dyn y corff a roddes Duw iddo er go-

gjuiant ei enw, gan gredu yn, ac ymddibynu ar Dduw, caiff
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ddigon o fwyd a dillad gerllaw iddo i"w cael. Pan geisia Duw
vvasanaeth, rhodda ddigon at ei wneyd boh amser. Y peth goreu

a dal ei ffordd yw jjwneyd y peth y raae Duw yn ei geisio. " A
bu wedi talin o ddyddiau i Cain ddwyn o ffrwyth y ddaear offrwm

ifr Arglwydd. Ac Abel yntau a ddwg o flaenffrwyin ei ddel'aid,

ac o'u brasder hvrynt." Ni ofyDa Duw ond am beth aellir gael,

a rhodda Berth digonol i ddyn ei wneyd. Gofynodd am flaen-

ffrwyth y gwenitb, ond daeth Cain a rhyw fath o ysgub; eithr

dygodd Abel o'r blaenffYwyth a'r brasder. " Ac edrychodd Duw
ar Abel/' bendith dyu yw fod Duw yn edryeh am©, a'i golled

yw pan na wna; bendish dyn yw gwtando beth a geisir ganddo,

a'i golled yw peidio. Y mae Hewer o Saint wedi mwynhau yr

Ysbryd Glan, a chael gwybod beth y mae Duw yn geisio gan-

ddynt, yn achwyn ei fod yn ormod; gwneyd y pethau y mae
Duw yn geisio Sydd yn oisieu, a chwithau yn cael cynnyg gwyb-

odaeth o byny trwy " Yr arwyddion hyn a ganlynant y rbai a

gredant.'' A Chain a ddigiodd wrth Dduw; gofalwch rhag byn,

o herwydd nid wyf fi am i neb wneuthur dim ond y peth a wn y
mae Duw yn geisio. Y rhai a rwgnachant fod gormod yn of'yn-

edig arnynt, ydynt euog o ddau drosedd mawr, sef anghredin-

iaeth ac anufydd-dod. " Ediferhcwch a bedyddier chwi." Rhaid

eich bedyddio, cais Duw yw ; nid fel y mynoch y gwnewch. Y
mae genyf adnabyddiaeth o'r efengyl hon, medd y Sant, yr hon a

dderbyDiais trwy glywed yn gyntaf bregethu, ac yna gwneyd yr

byn a bregethwyd. Ni allaseot ei chael ar un ammod arall,

" Eithr y Phariseaid a'r Cyfreithwyr yn eu heibyn eu hunain a

ddiystyrasant gynghor Duw, heb eu bedyddio ganddo.'' Gwn mat

cynghor JJuw yw yr hyn a orchymynir i chwi ; caiff pawb a

greda wybnd hyny. O'r ochr arall, os anghrheda ac anufyddha

swyddog, amddifada ei hun o ysbryd ei swydd wrth gwrs, ac o beb

rhinwedd a dderbynia oddiwrth ei swydd. Wrth hyn, ynte, frodyr,

dysgwn wers, a bydded i ni wrando a gwneyd, ac yna rhaid i'r

nefcedd ein bendithio, a'r arwyddion ein c.anlyn, sef bwyd, dillad,

arian, a digon o bob peth er cyflawni gwaitb Duw.

Cydsyniwyd yn unf'rydol i gydnabod a dal i fyny yr boll

Offeirjadaetb, o'r Brif Lywyddiaeth yn Seion hyd at Lywydd-

iaetb Cymru.

Y Llywydd Jones,—Mawr yw ein braint o gael arddangos ein

cymmeradwyueth o awdurdod y nefoedd
; y mae pob arddangos-
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iad ychroanegol n"a heidJo yn dangos ychwanegiad o fendith rag-

oraf y nefoedd,—ei swyddogion. Cynnwysa ein Heglwys rodd-

ion harddach na'r perlau a adduruant goronau ymherawdwyr

byd ; mwy anrhydeddus a gwertbfawrocach na gogoniant darfod-

edig breniuoedd daearol a'u boll olud bydol, yw y rliai yresgyuodd

yr lesu i'r uchaider aia daoynt, la, rfaoddfoo pena'r nef ydyni

i'n daear. Nis gellir aaiinheu ; rbaid i bawb addef lliosogrwydd

swyddi jnvysig yr Eglwys bon, er ei Uywodraeth a'i tbrefn, ac nad

oes yr un gyfuudrefn arall yn debvg kldi i'w chael. Y niae y«n-

raniadau a sefyllfa groes blekliol ein cythryblus fyd yn ddigonol

brawf o'u hamddifadrwydd hwy o bohi, yn ea ilywodraeth

•wladol a chrefyddol, ac yn en boll fasnaeh. Biolch i Dduw, vote,

am gyfundrefh a'n dvg.i yn feddiannol ar Ysbryd a gylyma ein

calonaii oil yn un, addyga bawb a'i meddianna i gyd-weled, cyd-

rietmlo, a chydweitbredu yn mhob peth. Teitnladau o wir gariad

at y Gynnadledd bon a barodd i mi osod y Llywydd R. Evans

arnocb, oredaf mai un o roddion gorouynefi chwi yw,os gwnewcb

yn fawr o bono; canys ar wneyd byn, ar eich gwrandawiad

astud arno, a'ch ufydd-dod iddo yr ymddibyna eich lleshad a'oh

cledwvddwch amserol a thragywyddol.

Cymtneradwywyd ef yn unfrydol.

William Lewis, Ysgrifenydd.

(I'w barhau.)

RHAG-OFAL Y LLYWYDD B. YOUNG BROS YR YM-
FUDWYR.

AT YK ESGOBION.

D. LI H. Mawr, Meh. 28, 1854.

At yr Es/job Edward Hunter, ac esgobion y giualianol Ddosparili-

iadau yn y Dywysogaeth.

Hysbysed hyri ar i chwi fyned yn union, a dyfal ymholi, er detill

pwy yn eich dospartliiadau a allant dderbyn i'w teuluoedd, neu

i'w tai, rai o'r brodyr, neu ae'.odau o'u teuluoedd, ag ydynt ar

eu taith tuag yma yn awr, a rhoddi gwaith ac ymborth iddynt

hyd gynheuaf 1855, a chludo yr anghenus o'r Ddinas hon i'w

gwahanol dynghedfanau.
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Bydd anghen cynnorthwy yn ddiau ar ymfurlwyr y Drysorfa

Ymfudol, ac ereill, er cyrhaedd yma, am hyny, byddwch barod

a gweddeuau i ddanfon i'w cynnorthwyo erbyn y 15fed oAvst.

Gofynir i chwi weitliredu.'nid yn unig yn ddiwyd, ond yn union-

gyrohol, ac i fynegi i Swyddfa y Llywydd heb 6edi,i*ich gweithr-

fediadau, a'cli gallu i wneyd mewn gvreddeuau, gweddeuwyr, a

phedrolfeni i ddanfon i'w cyfarfad.

Edryched y Llywydd Hunter y rhodda yr hoH esgobion a

nodwyd yr hyabysiadau gofynedig erbfn y lofed o Awst, fel y
deallwn pa faint o gynnorthwy a allwn roddi, a pha le y dan-

fonwn yr ymfudwyr dyfodol.

Mewn hyder atn weithrediad union gyrehol genych,

Ydym fel erioed,

Eich brodyr,

Brigiiam Young.

PL C. Kimball.

-
T

. M. Grant.
A gyfieitbfwyd gan ft'm. L^-wis

AMRYWIAETHAU, &c.

Yn "JSurg/rawn YsgrTfthyroU'—Mevm atebiad i ofyniadau
tmiryvr, hysbyswn y ceir yr " Eurgraiori' heb ei rwymo am 2s 4e
i'r dosparthwr, ei bris yw 2s 6e, a gellir cael y pedwar rhifyn

olaf am 3|c yr un i'r prif ddosparthwyr, a 4^c i'r is- ddosparth-

wyr. a'u gwerthu am 5 yn lie 6 cheiniog, os ymholir a'r Dos-
paxthwyr yn fuan. Bydd yn fwy eyfleus felly i'r sawl a ddewiso
eu cy<i rwymo a llyfrau ereill.

O'r WaSG yn ddiweddar,—"Pa beta yw Mormoniaeth"
traethawd o 4 tiid., ei bris yw 3s y cant i'r prif ddosparthwyr,
a ?* 9c i'r is- ddosparthwyr, ac i'w werthu am ddimai.

Hefyd, daeth allan yn ddiweddar " Peidiwch a'u gwrando," 8
tud. Ei bris yw 3s 4c i'r prif ddosparthwyr, a 3s 10c y cant i'r

is-ddosparthwyr, i'w werthu am ddimai! Hyderwn yr anrhega

y Saint bob pregethwr a sectwr a fynych bregethant ar y
testun hwn a'r bregeth ddidderbynwyneb hon, fel y deallont

beth y maent yn wneuthur.
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Yn y Wasg, ac a ddaw allan yr wythnos nes-af,
—

" Pro/ion

anwrfhwynebol nad o i ' Spavhling Romance' y rjwnacd Lli/fr Mor-
mon." Hen ehwedl boblogaidd arw yw y cyhuddiad uchod,

eithr dyfy y traethawd bychan hwn farvvol glwyf iddi lie

bynag yr elo, a chrefwn ar garwyr y gwir ei ehwaltt ef ar ei

hoi i bob owr o'n gwlad He yr arogjir ei sawyr andwyol hi.

Yk " Arweinydd i .Scion."—Yr oeddem wedi bwriadu oedi y
fcraethawd hwn hyd oni chafTesn hysbysiad diweddar o'r ffordd

a fwriedir i'r Ymfudwvr deithio dfos y plains yn y tymmor
nesaf; eitbr o herwydd nad oes sicrwydd am hyny,—gan na
chyhoeddwn ddim ar antur, ac o herwydd fod yr ymfudwyr
eleni yn dysgwyl wrtho am gyfarwyddiadau i ymbarotoi, bam-
wyd yn ddoethach ddyfud ag ef allan heb hyny, ac am banner

y pris a fuasai pe cynwysai hyny. Yn awr, dyry i bob doa-

parth'o ymfudwyr bob cyfarwyddiadan i ymbarotoi gartref, ar

y daith dros y mor, a'r ochr draw; pa befchau i gymmeryd
gyda hwynt, a beth i beidio, yn gelfi, dilladau, bwydydd, &c.

Mewngair, ni elHr dweydei holl gyfarwyddiadau heb ei adrodd

ef i gyd, ond fe fydd o elw mawr i bob ymfudwr ei sael! Yn-
ddo ceir ateb i bob gofyniad a ddaw i'r meddwl braidd, o leiaf,

ateba bob peth a ddaeth i feddwl yr awdwr ar daith i California

ac yn ol ar y testun a broffesa,

Ei bris i'r prif ddosparthwyr yw lis y cant, a 12s i'r is-ddos-

parthwyr, ac i gael ei werthu am geiniog a dimai yr un.

Derbyniadau am Ltfbau o Hyp. 4 hyd 19.—George W.
Ravies, £5 ; E. Middleton, £8 ; Griffith Roberts, £1 9s; A. L.

Jones, £5.

gg|? Gwelliant omAtu—Yn y rhifyn blaenorol diangodd y
gair Tachwedd yn He Hydref, eithr gobeithiwn ne chreda neb y
bvvriadem ladrata Hydref oddiarnynt!

*** Anfoner pob llythyran, yn cynnwys eirchion a thaliadau

i Copt. Jones, " Udgorn Seion" Office, Swansea.
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Rhif. 35.] TACHWEDD 4, 1854. [Cyf. VII.

DARLITH AR YR ADGYFODIAD CYNTAF, GAN Y
LLYWYDD B. YOUNG.

A dtaddodicydyny Tabernacl, Dinas y Llyn Halen Mawr, Hyd-

ref 3, 1852, wedi i'r Hemtriad Orson Hyde lefnrv.

(O'r " Deseret News")

Tkwy ganiatad, gwnaf ychydig o sylwadau ar yr egwyddorion

a draddodwyd gan yr Henuriad Hyde.

Yn gyntaf,—llefaraf ychydig o eiriau perthynol i'r adgyfod-

iad. Mae yr egwyddorion hyn yn ddytidorol.—lawn adna-

byddiaeth, a chywir ddealltwriaeth o honynt ydynt ffynonnell o

gysur a llawenydd mawr i Saint Duw. Mae y Brawd Hyde yn

ei sylwadau yn lied wyliadwrus, ac yn awgrymu hyn a'r Hall,

yn unig fel y tybiai, eithr ein braint ydyw deall llawer o'r

pethau hyn oddiwrth eglurhad yr Ysbryd Glan i ni ein hunain,

drwy y dadguddiadau a roddwyd i ereill, ac oddiwrth addysg-

iadau y rhai a fuont gyda ni.

Wrth son am ddyfodiad yr Arglwydd Iesu Grist fel lleidr yn

y nos, neu fel y goleuni boreuol, fel y gwelo pob cnawd ynghyd

ei ogoniant; a llawer o ddywediadau ereill o'r fath, os cys-

sylltweh hwyr.t oil yn un, creant lawer o ddyryswch yn y
rneddwl.

Etto, os tybiwn fod yr lachawdwr yn dyfod unwaith i bawb,

ac yn ei ail ddyfodiad y dinystria yr holl rai drygiomis, ac y

glanha y ddaear oddiwrth ei gwaed a'i llygredigaeth, gwrtli-

35 pris !<?.]
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wynebai lawer o ddywediadau ereill yn yr ysgrythyratJ

santaidd.

Meddyliaf fod gan gryn nifer'o'r bobl hyn feddjdddrychau

rhagorol, ac y mae gan lawer o honynt feddylddrychaxi cywir

mewn perthynas i ddyfodiad Mab y Dyn.

Yn y man cyntaf, caniatewch i mi syiwi, fod yr Iesu at ei

ryddid ; y mae ganddo y nerth, y galLu, a'r hawl, pryd bynag

ei cyfrifa yn anghenrheidiol, i ddadguddio ei bun i un person,

neu i werin, amlygs ei hun i'r gynnulleidfapanyn ei baddoliad

eyhoeddus os royn. Mewn gair, daw pan y myno.

Arddengys yr iawn syniaeth o gymmeriad yr Iachawdwr, fel

y deallwn ni ei gymmeriad. fod ganddo hawl i ymddangos i

unrhyw berson ganol dydd, ganol y noa, yn y boreu, neu yn yr

hwyr
; y fan, y pryd, a'r niodd a ddewiso. Hyn yw ei hawl

diamtnheuol.

Wrth lefaru am yr adgyfodiad, neu ymddangosiad yr Iach-

awdwr, darlienwn ynghylch byny yn yr hen lyfr da. Pa bryd

mae yr adgyfodiad cyntaf? Pe at jbai y gynnulleidfa y gofyDiad

hwn, pa beth a ddywedent? Nid yw yn mysg y pethau a

fyddant ; y mae yn yr hyn a aeth heibio; yr oedd pan y dis-

gynodd yr angylion, ac y treighasant y maen yn ol o enau y
bedd lie y gorweddai yr Iachawdwr; pan adgymmerodd yr

Iesu ei gorff ; dyna adgyfodiad cyntaf bod marwol i anfarwol-

deb ar y ddaear hon ; a'r hyn a a?th heibio er ys amser hir.

Yr angylion hyuy a aethant yno, i ba beth? I lefaru wrth

lwch cysglyd, nid yn unig eiddo yr Iachawdwr, eithr Abraham

yn un, ac wrth bob tebygolrwydd fod Lot yn un arall. Noah yn

un arall, a Moses yn un arall, gan ddweyd cyfodwch oddiwrth

y meirw
; y mae yn ameer i'ch cyrff i ddihuno o'u cysgad-

rwydd oeaawi. a ga.dae! y bedd Hychlyd ; ac felly yr adgyfod-

wyd lhiwer o'r Saint wedi adgyfodiad Crist ; ond pwy a gred-

odd hyn)' ? IVy a wyddai am dano? Pwy a'i tystioliiethodd?

Neb, ond y pleidiau perthynol. Ni roddodd un hanesydd erioed

hanes am dano, oddieithr y rhai a \-sgrifennsant y dystiolaeth

gynnwysedig yn y llyfr hwn, y Testament Newydd, a Llyfr

Mormon. Y tystion pleidiol hyn ydynt unig dystiolaethwyr y

ffaith hon,—pwy a'u cred yn ein dyddiau ni? Y rhai hyny yn

unig ag y dadguddiwyd y pethau hyn iddynt. Tystiodd ein

tadau a'n mamau i'r athrawiaeth fel ei cynnwysir yn y Testa-
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i iSdwydd; dysgodd ein hoffeiriaid ni i'w chredu fel y mae

yn ysgrifenedig yno; ond pwy a'i gwyr? Y rhai y dadgudd-

iodd Duw hyny iddynt. Y rhai hyn, fy mrodyr. ydynt dystion

mni liyn yw fy athrawiaeth innati.

Pa fodd yr adnabyddwn ac y deallwn bethau Duw? Wrth

y goletini a lefarodd y Brawd Hyde am dairo ; Crist yw goleuni

y byd, a goleua bob dyn sydd yn dyfod i'r byd, Sant a phech-

adur; Efe yw ffyrmonell gwirionedd a gwybodaeth i'r greadig-"

aetb hon.

Dywedaf etto mewn pertliynas i'r adgyfodiad, neu ddyfod-

iad Mab y Dyn, fel y dywedais eisoes ; mae yv adgyfodiad wedi

dechreu er ys hir amser ; a beth a wn i nad oes llawer wedi

•eu lvadgyfodi oddiar yr amser y treiglodd yr angylion y maen

oddiwrth y bedd, ac y ga'.wasant allan gorff yr Iachawdwr?

Dywed yr j^sgrythyrau i lawer o'r Saint gyibdi ac ymddangos i

lawer ; eitbr pa nifer a adgyfodwyd wed'yn nis gwn. Pa hyd

y bydd cyn y dechreua yr adgyfodiad etto nis gwn. eithr da

genyf gredu nafydd j'n faith ; dedwydd ydwyf wrth gredu fod

adgyfodiad y djrdd diweddaf yn agos. Pwy a gyfodir ? Y
Saint.—y rhai sydd yn huno yn yr lesu, y rhai a amlygasarofc

i'r Tad, i'r Mab, i'r angylion santaidd, ac idd eu holl berthyn-

asau ar y ddaear, eu bod yn credu yn Nuw, ac yn cydnabod ei

law yn rahob peth, ac ydynt wedi ei wasanaethu goreu y jffill-

asant. A ddaw yr lesu? Daw.

Dychymygwn amgylchiad, gadewch i'r gynnulleidfa hon fod

yn barod i dderbyn ymweliad gan Fab y Dyn; tybiwch fod eu

calonau yn santeiddiediggerbron yr Arglwydd, neu y santeidd-

iasant yr Arglwydd Dduw yn eu calonau, a'u bod yn ymgyn-
nulliedig yma i'w wasanaethu, ei fob. lie y mwynhswn gym-

deitlias ein gilydd, a dawn yr Ysbryd Glan, yn neillduedig

oddiwrth holl drafodaeth fasnachol perthynol i'r bywyd dynol,

a'r drysauyn nghau. a'r lesu yn dyfod i'n plith. tafia ymaith y
lien oddiar ein llygaid, fel y gwnaeth oddiar lygaid y ddau

ddyscybl a ymdeithiasant o Jerusalem, canys ni adnabuasant

ef hyd nes y torrodd fara wrth swpera, — tybiwch yr ymddan-

gosa yn ein canol, ac y rhwyga y lien oddiar ein llygaid ; chwi

a'i hadnabyddech ; dywedai, wele 61 yr hoelion yn fy nwylaw,

wele y fan y gwanwyd fy ochr ; edrychwch arnynt, frodyr a

'ohwiorydd, canys Myfi yw. Byddai pob llygad arno, a charai
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pob calon Ef. Pe yr arosai gyda ni am amser ae yr elai

ymaith.

Pe y gwasgarem ar led ac ar hyd y ddaear, ac y tystiolaeth-

em beth a welsom, gofynaf, pwy a gredai ein tystiolaeth? Neb,

oddieithr y bwriadai yr Arglwydd ei ddadguddio iddynt, gan

angel santaidd, neu amlygiad o'i berson ei hun. Gallem dystio

i hyny hyd oni syrthiem i'r bedd, i ddim dyben, oddieithr i'r

Ysbryd ei aralygu iddynt; ni fyddai yn bosibl i un person ei

wybod oddieithr i Dduw ei hysbysu iddo.

Pwnc o athrawiaeth ydyw hwn a deimlaf ei argraffu ar

feddyliau y bobl hyn yu barhaus, h.y., i fyw yn ngoleuni Ys-

bryd Duw, fely caffo pob dyu a dynes ddadguddiadau iddynt eu

hunain, canys gall Ysbryd yr Arglwydd eich haddysgu, fel y
gwybyddoch drosoch eich hunain.

A adgyfoda y Saint oddiwrth y meirw ? Gwnant. Pwy a

wybyddant hyny ? Neb ond ychydig. Pan ddechreuo yr ad-

gyfodiad, dywedaf nad ond ychydig a vrybyddant hyny ; a

chaniatevrch i mi eich hysbysu, pan y gwelcch Joseph,

Hyrum, a'r Tad Smith, a llawer ereill wedi adgyfodi oddiwrth

y meirw, a chwithau Henuriaid yn myned oddicartref i breg-

etliu, ni ddywedweli wrth y byd am eu hadgyfodiad, canys ni

chredant hyny. Gallwch dystiolaetha fod y Tad Smith wedi

adgyfodi, a bod Joseph a Hyrurn yn meddu eu eyrff etto, a'u

bod yn byw etto yn y cnawd, a hwy a'ch gwatwarent chwi, ac

a'ch erlidient i farwolaeth, pe byddai galiu ganddynt, o her-

wydd eich tystiolaeth.

A adgyfoda y Saint oddiwrth y meirw cyn yr argyhoeddir y
byd? Gwnant. Gallwch anobeithio i weled yr holl greadigaeth

byth wedi eu troi at yr Arglwydd Iesu, neu i ffydd yr efengyl

santaidd. A welweh chwi yr adgyfodiad ? Gwelwch, byddwch

ynddo, a mwynhewch ef; byddwch yn yr adgyfodiad cyntaf.

—

A greda y byd hyny, neu a fyddant hwy yn ei wybod? Ns
fyddant. Gwaredir Seion, adeiladir Teral fawr yr Arglwydd,

ar yr hon y gorphwysa gogoniant yr Arglwydd, a chwmwl y

dydd, a choloi'n o dan y nos; y Saint a ymgasglant o bob cenedl,

a lvwy a ant i mewn i Demlau Duw, i wneyd gwaith y pryned-

igaeth dros eu mheirw, a bod yn iachawdwyr ar Fynydd Seion

i achub ty Esau. Ond a wybydda y cenedloedd hyny. Na

wybyddant. A phaq y teyrnasa yr Arghvyddd yn Frenia
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fcenedloedd fel y mae yn Frenia y Saint, ni chred trigolion y

ddaear Had gallu rhyw ddyn medrus ydyw, cithr tybiant mai

fcyniluniau dynion doeth wedi eu rhoddi iuewn gweiihrediadyw

y cyfan.

Felly en Hywodraethir ac eu rheolir. eu tra arglwyddiaethir

ac eu harweinir gan egwyddurion yr Oflfeiriadaeth santaidd, ae

ni amheuant nad gwaith ydyw o eiddo dynion doethion wrth

ben eenedl gref, rhai hyddysg mewn llywodraethu, yn medru

sawn lywodraethu eenedl eu hunain, ac yna dwyn yn ddaros-

iyngedigeu cenedloedd cymmydogaethol, hyd nes y daw yr

hoH ddaear yn ostyngedig iddynt. Ni adnabydd,ant mai 3T

laehawdwr sydd yn teyrnasu yn frenhin cenedloedd fel y mae
yn frenhin y Saint. Bydd rban helaeth o drigolion y ddaear

na ambeuant nad effaith doetbiaeb dynion ydyw.

Cyfarwyddir y Saint pa fodd i adeiliadu Seion, pa fodd i ad-

eiliadu temlau
7
a gwneyd gwaitb y brynedigaeth i'w mheirw,

ac ni wybydda cenedloedd y ddaear ddim ynghylcfa byny. Pan

iddygir y milflwyddiant i mewn, ni wybydda un dyn na dynes

wnpeth yn ei gyleh, ond yn unig trwy allu Duw. Efe a lyw-

*>dra«tha ac a deyrnasa. a bydd ei ogoniant yn Seion, ae ni wyr

y drygionus mai Haw ein Duw ni ydyw. Y Saint a fwynbant

d lysclaerdeb ei wynebpryd, rhodiant ynddo, a pbreswyliant yn

ei bresennoldcb.

Dealler y pethau hyn gan y bohl yma, ac osoes Henuriad yn

Israel, neu bersonau yn yr ystafell yma, nad ydynt yn credu yr

hyn a ddywedais wrihynt am yr adgyfodiad, arosweb hyd oni

ddaw i ben, ac yna gwybyddweh hyny drosoch eich hunain.

Nid wyf yn gofalu pa un a gredwoh hyny ai peidio, eithr dy-

wedaf wrthych pa beth a ofalaf fwyaf am dano, a'r unig beth

ag wyf yn gofalu am dano yw, a fydd y bobl hyn yn barod i

hyny. A garweb chwi yr Arglwydd Iesu Grist, a'i wasanaethu

a'eb holi feddwl a'ch nerth.

Niil ydwyf yn gofalu pa beth ydych yn gredu, canys ni wna

effeifchib na cbyfnewid yr byn a fodola- A wna y bobl hyn

wasanaetbu Huw, gwneyd daioni, a byw yn gysurus gyda'u

gilydd— lledaenu yr efengvl ar led, a ebasglu y Saint? Ni

phrisiaf ludw gwelJtyn rhag pa un a gredweb yr hyn wyf yn

ddweyd am yr adgyfodiad, ynte ei angbredu a wnewch, os

carweh ae y gwasauaethwch Dduw a'cb boll gakxnau ; credweh
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beth a fynoeh os gwnewch ddaioni yn barhaus a dim drwg; oa

peidiwch bytli a chyflawni pechod ara.ll yn erbyn Duw, neu

eich cvmmydog, eitbr bod bob amser o'r boreu hwn yu llawn o

weithredoedd da, yn gwasanaethu yr Arglwydd a'ch boll-

galonau.

Gofynaf' i'r bobl y boreu hwn, eyn y cycbwynaf dditn yn
mhellacli, os nad oes rhyw ychydig o ddynion yn y gyunulleid-

fa lion ag ydynt yn y sefyllfa ag y gallant amlygu eu cym~

mwynasgarweh trwy aufou allan ychydig rhagor o weddeu»us

gyfarf'od a'r ymfadwyr, canys y mae perygl fod dynion a ben-

ywod yn dyoddel'yn yr eira.

Yr ydwyf am wybod os oes yma ddigon o gyfiawnder i gods

lua dwsm o weddeuau ; os gwnewch, ni hidiafpa beth a gred-

wch am yr adgyfodiad. Os cat' ddigon o grefydd yn y bobl i

gyflawni liyny, boddlona. fi yn bresennol. Ar ddiwedd y cyf-

arfod dymunaf ar i'r rhai ag ydynt foddlawn i fyned a chyn-

northwyo y dyosldefyddion i ddytod yn mlaen a dweyd yr an-

fbiiant weddeuau i'r dyben liyny.

Cyi. Wai. Lewis.

NEWYDDION OT1 DYFFRYN.

D. LL H. Mawr, Aic*t2, 1854.

Yu Hemjkiad F.. I>. Richards, — Anwyl Frawd,—Yr ydyeh

yn wybodus am y clefydau ag ydynt yn dueddol o yniosod ar

ein brodyr anghyfarwydd a'r binsa>vdd ar yr afon Mississippi,

am byny, dymunaf ua chludwch yehwaneg i Orleans Newydd,

eithr yn hytrach i.'anfanwch hwynt trwy Philadelpha, Boston,

a Chaeret'roj: Newydd. Pan ymfudweh gwmpeini mawr neu

fyehan, gofalweh i rag anion i'r Henuriad John Taylor, yu

iiinas Caerefrog Newydd, gofrestr gywir o enwau y personal*

yn mliob cwmpoini, ynghyd a"u gahvedigaethau, a cliyi'rif ages-

pa faint o feddiannau a feddant. Gwneler liyny mewii am-

ser prydlawn, fel ei derbynier yn brydlawn gan yr Henur-

iad John Taylor eyn y tiria y Cwmpeini, fel y eyl'arwydder p.-j.

fodd yr ymbarotoa i'w eyfarfod, neu i osod rhyw berson addaa

i wneyd hyny, a'u cynghori yn union pan y tiriant pa lwybr-

fydd oreu i bob un yn mhob cwmpeini gymmeryd, luy., pa uik
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ai arcs am yspaid yn y lie neu y gymmydogaeth y tiriasant,

neu gychwyn yn ndaen i Cincinnatti a'i chylchoedd, &c.

Os dewisa rhai etto ymfudo trwy New Orleans, na ddaufon-

wch hwynt o Loegr yn ddiweddaraeh na dechreu Ithagfyr, fel

eu galluoger i adael yr afonydd cyn y dechreuo y tymnior

elefydog, canys bu farw llawer o'r Cholera a chlefydau ereill

perthynol i'r tymmor afiachus ar yr afonydd, ac nid wyf

am i'r brodyr gael eymmaint o'u peryglu ag a gawsant; a

chynghorweh hwynt i brysuro i t'yny i'r afonydd, a myned i

ffwrcd i Missouri ac Iowa i weitbio, neu yn ndaen i'r gwastad-

edd, fel bo'r aingylchiad, cyn y delo y tywydd twymn.

Oddivvrth y newyddion diweddaf, deallwn i'r lioll Henuriaid

sydd ar eu ffordd o'r dyff'rynoedd byn i gyflawui anirywiol

genadiaethau gael eu bendithio mewu eynawnder, a'u llwyddo

ar eu taith, ac y cyrhaeddant i'w banirywiol faesydd llafur

yn fuan wrth bob tebygolrwydd. Sonir am betb clefyd, ac

aniryw o farwolaethau yn mhlith y brodyr sydd yn croesi y
gwastadedd, eithr ni chyrhaeddodd un hysbysiad pendant ni

etto, o'u sefyllfa a'u symudiadau, ac oddiwith yr oil a allwrn

ddirnad, gyrant yn mlaen yn arferol o hwylus, ond bydd rhai

yn lied bwyr yn cyrhaedd yma.

Cwblbeir y gwaith adobie ar fur y Temple Block yn fuan,

mae llawer o'r sylfaeni wedi eu nhaddu yn barod i'w gosod, ac

y mae amryw weithwyr yn ymwneyd yn ddiwyd a gosod

blockiau anferth o gerrigyn sylfaen gadarn y Demi. Mae ar-

goelion yn parhau yn dda am gynheuaf toreithiog yn gyffred-

inol, er fod cenllusg a cheiliogod y rhedyn wedi niweidio mwy
neu lai ar y cnydiau a'r gerddi. Mae hyn oil yn dda, ac acliosa

llawdriniaeth dyner a doeth yr Arglwydd i'r bobl i fod yn 1'wy

diolchgar am, a gofalns o'r gweddill.

Mwynheir iechyd da yn barhaus yn ein boll sefydliadau, a

pharha boll faterion busuesol a chyssylltiadau Indiaidd yn

llwyddiannus a chyfeillgar.

Mae nwyfau yn dyfod mevvn cyflawnder, ac y mae ychydig

o ostyngiad yn eu priaiau. yr byn sydd yn debyg o barbau byd

nes y prynir y mwyafrif o nwyfau marchnadol am brisiau

rbesymol Bydd hyn yn fanteisiol iawn i'r rhai na feddant ond

ychydig foddiou^acy mae yn arddangosiad o dyner ragluniaeth

ein Tad nefol.
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Mae eich teulu yn iach, hefyd teuluoedd yr holl Henuriaid

tratnor, cyn belled ag y gwn.

Gan weddio am eich llwyddiant a'ch lies yn lwybr pob gvrir-

ionedd a dyledswyddau,

Ydwyf, eich brawd yn y cyfaramod,

Brigham Young.
A gyfieithinyd gan Wis, Lewis.

UDGOliN SEION,
N EL'

DYDD SADWEN, TACHWEDD, 4, 1854.

Newyooiont Cartrefol.—Cawsoro, y mawr bleser o dreilic

Cymmanfa berthynol i Gynnadledd Sir Henffordd, a gynnaliwyd

yn Pontypool, Sul yr 8fed o'r mis diweddaf, lie y cyfarfuom a'r

hybeirch frodyr o Seion, C. G. Webb, E. Ellsworth, y Bugail

Barker, y Llywydd Galloway, a llu o frodyr ffyddlon ereill, a

Saint yn llawn sel a chariad at eu gilydd ac at aclios Duw. Fe

orlanwyd y Neuadd trwy y dydd, ac am 2 o'r gloch eawsom yr

anrhydedd o bregethu gair y bywyd i'r dyrfa siriol yn Gym-

raeg, y rhai, os iawn barnu yn ol eu hymddangosiad astud a

llawen, oeddynt yn yrubor thi yn fiasus ar yr oil a glywent.

Cawsom addysgiadau dyddorol iawn gan yr Henuriaid ereill, a

mawr roesawiad yn yr wyl nos Lun; a diau fod llawer o les-

had wedi ei wneuthur i'r gwrandawwyr parchus. Y mae yr

efengyl ar ei chynnydd o'r newydd yn mhlith ein cymmyd-

ogion hyn, ac y mae y Saint wedi ymadnewyddu yn rhyfeddol.

Mawr oedd ymholiad y brodyr Cymreig am draethodau Cym-

raeg! Anfonodd y Llywydd Galloway am werth dros bum

punt o rai Cymraegat eu gwasanaeth; a'r Arglwydd a fendithio

eu hymdrechiadau yn helaeth.

Dywenydd genym allu canmol duwioldeb a sel Saint Sir

Fynwy; cawgom bleser anhawdd ei draethu yn ein hymweliad

ag amrywiol gangenau drwy yr wythnos ganlynol gyda y
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Llywydd Giles, &c. Yn mhob man clywid swn bedyddio, a

mwy na son am hyny mewn rhai mar.au, cawsom y pleser o

bregethu ar Ian y dwfr lie y gwelid y ffaith, ac y cafwyd

gwrandawiad astud gan Maws ; ac, ond i'r Saint gyflawni eu

haddunedau i ffyddlondeb gyda'r gwaith, bydd llwyddiant

mawr a buan yn eu dilyn. Boddhawyd ni yn fawr yn eu hun-

deb, eu cariad, eu parch i'r Offeiriadaetb, a'u hufydd-dod i'w

dysgeidiaeth. Cynnyddu a wnelo dylanwad y Llywydd Giles

a phob Llywydd arall a ymdrecho fel efe i adeiladu teyrnas

ein Duw, hyd nes y caffoat bob swyddog ac aetodi ufyddhau i

bob cynghor o'u heiddo; a phe fellv ni allent beidio a llwyddo;

ac hyderwn y dyry cyfnerthiad grymus yr hen frodyr flfyddlon

sydd gan y Llywydd Giles yn ddewiswyr drwy ei Gynnadledd.

Sir Fynwy ar dan cyn hir, hyd nes y gwelo hyd y nod j deill-

ion, y rheffynau sectyddol sydd yn caethiwo eu hencidiau, ac yi

ymysgydwant o honynt.

Amlwg oedd dylanwadau Ysbryd Duw yn y Gymriianfa yn

Tredegar y Sul canlynol hefyd, a chafwyd rhwytldineb hiawr i

lefaru gan y Llywyddion Daniels, Ellsworth, Evans, Galloway,

Giles, &c, zc ymbleseraiy gwrandawwyr yn yr hyn a glywent,-

serch fod y Neuadd yn orlawn a Ila'wer allan yn y gwlaw. Yn

y prydnawn, yn ddilynol i annogaethau gwresog yr Htnuryid

Ellsworth i gynnyddiant yn mhob duwibldeb a diwydrwydd i

gario gwaith Duw yn mlaen, cawsom y eyfleustra i alw sylw y
Saint at bwysigrwydd eu tystioiaeth a'u dyledswydd i'r byd

yn ngwyneb hyny, o iav/n gyfranu iddynt wybodaeth o'r gwir-

ionedd drwy iawn fucheddu, tystiolaethu, a diwydrwydd iddos-

parthu traethcdau; ar ol yr hyn, ar gais y Llywydd Giles,

arwyddodd y dorf eu penderfyniad i werthu yr oil a anfonid

iddynt. Danghosodd cyfrifon y Gynnadledd ffyddlundeb can-

moladwy yn y Saint i dalu eu dyledion i'r Gynnadledd, ac am
eu llyfrau. Cynnaliwyd cwrdd y Gymdeithas Genadol nos

Lun, lie y danghosodd yr areithwyr gwresog fawr sel dros yr

achos daionus.

Brycheiniog.—Cynnaliw}^d y Gymmanfa hon yn Brynmawr,

ar yr Sfed o Hydref. Cynnrychiolwyd 7 o gangenau, yn cyn-

nwys 25 Henuriad, 8 Offeiriad, 6 Atliraw, fi wedi eu bedyddio,

a'r cyfanrif yn 141. Teimlwyd grymus weithrediadau yr Ys-
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bryd Glan yn gydfynedol a'r ddysgeidiaeth ddwyfol a roddwyd

gan y Llywydd Daniels ac ereill, ac ymddangosodd pawb wrtb,

eu bodd. Hyderwn y corona Duw eu llafur a llwyddiant mawr,

er Ueshad dynion a gogoniant i'w enw.

CYNNADLEDD OELLEWINOL MORGANWG.

Mygedawg Lywvdd Jo.ses,—Gyda phleser anghyffredin y
gilllaf hysbysu darllenwyr yr UiMiORH o banes byr am ein

Cyramanfa. Cynnaliwyd ein Cymmanfa, Hydref 22, yn y
Saint's Hull, Oraiye Street, Abertawy.

Yr oedd yr ystafell yn orlawn, ac ymdyrodd y gwrandawwyr

nes Hanw y tu allan i'n cynteddau.

Aithpwyd yn nilaen fel arferol gyda phethau perthynol i

waith dyddorol ein Cynnadledd. Dangoswyd unfryloldeb

trylwyr i ddal i fyny awdurdodau yr Eglwys lion. Yr oedd

jpawb yn foddus, a gwen yn chwarae ar wefusau, a sirioldeb yn

.dawnsio ar ruddiau yr lioll Saint, a mwynhad o'r Ysbryd Glan

yn gyifredino!, ac i raddau cynnyddol i'w weled yn amlwg ar

wynebau pawb. Cynnaliwyd cyfarfodydd yn y boreu, pryd-

«awn. a'r bwyr.

Addysgwyd a phregethwyd gan yr Henuriaid canlynol, sef

iCapt. Jones, T. Jeremy, E. Evans, J. Price, D. llees, B. Jones,

Thomas Jones, &c Cawsont gymhortb i bregetbu, cafodd y

y Saint eu hadeiladu, a'r gwrandawwyr dystiolaethau cedyrn a

diwrthbrawf.

Y" cynnrychioliad sydd fel y canlyn:—Arch. 1, Hen. 65, Oft'

29, Ath, 25, Diac. 19, bu farw 3, Bed. 25,— Oil 4o3.

Mae gwaith Duw ar gynnydd buan yn y Gynnadledd hon.

Cynnaliasom ddeg o Gyuunanfaoedd pregethu, mewn gwahanoi

fanau yn y eylch hwn. Lliaws mawr a ymdyrant i'n gwraii-

daw. Yn Ystradgynlais yn ddiweddar cawsom tua dwy fil o

wrandawwyr, ac arwydd y fod ynougeiniau yn credu. Gwyr

cyfrifol hefyd a ddeuant i'n gwrandaw, a cliufuodir ein pregeth-

au yn ofaius ganddynt.

Yr ydym wedi rhoddi heibio pregethu allan am rywdymmor,

,gan benderfynu tystiolaethu o Qy i dy, dosparthu traethodau

jtrwy y trwcli yn ein cyter, fel y galio y rhai hyn bregethu, llo
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•aa fyddo amser genym ni i ymweled ond yn ananil. Dosparth-

asom tua naw mil o draethodau yn yr wythnosau a aethant

lieibio, a dosparthir miloedd etto yn yr wythnosau dyfodol,

Ymddengys y swyddogion a'r Saint, fel pe byddent am dynu

teyrnas y gelyn yn chwilfriw cyn pen bythefnos. " Go a head."

Nid oes t,enym <anser i geintach, athrodi, a chyhuddo

y naill y Hall gadawn hyny yn hollol i'r byd ag ydynt huff o

bono.

Yr eiddoch yn ddidwyll yn y C. T.,

Yn serchus fel arfey,

Dewi Elfed Jones.

EISTEDDFOD CYNN4DLEDD ABERTAYVY.

Cynnelir yr Eisteddfod uehod, yn Neuadd y Saint, Orwge
Street, Dydd Nadolig nesaf.

Cymmerir y gadair am 3 o'r gloch prydtiawn. Eiddinar gyda

thaerineb, gydweith edi&d a phresinnoldeu holl brydyddion a

beirdd y Saint trwy Gyinru benbaladr.

Hyderiry bydd i awen ffrochwyllt y beirdd daflu allan i ni

gyftuisoddiadau destlus a phenigamp.

TKSTONAtJ A GWuBRWVOX.

1. Am y gan oreu ar yr " Ymfudiad," ar y don ''Boreu teg."

— Llyfr Mormon yn Gymraeg.

2. Am y gan neu y cyfansoddiad goreu ar Wladgarwdi,

rhyddid, a gwirionedd.— Llyfr Mormon yn Saesneg.

3. Am y gan oreu ar Ymdrechiony Saint yn Is'ghynnadledfl

Orllewinol Morgan wg, ar y don " Hedydd Ion.— Llyfr Mormon
yn Ffrengaeg, (La Livre de Mormon).

4. Am y gan oreu ar Ymdrecbion y Saint yn Nghymru, ar

y don '-Codiad yr Uehedydd."— Llyfr Mormon Ellmynaeg-

(Das Buch Monitor)).

5. Amy gan oreu i Argraff Wasg y Saint yn Abertawy,

ar y don " Merch Meigen."— Llyfr Mormon yn Italaeg (// Libra

di Mormon).

6. Am y gan oreu ar " Hiraetb am Seion," ar y don " Sweet

Home."— Llyfr Mormon yn y Danaeg (Mormon's Bog).
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7. Am y gan oreu i'r " Drysorfa Ymfudol Barlnus, ar y dun
" Aderyn pur.'

1—Yr Eurgrawn Ysgrythyrol.

8. Ff dyn a wertho fwyaf o draethodau,—

-

<: Gweithiau
awdurol Capt. Jones, am y fl. 1854." wedi ei rwymo yn hardd.

9. I'r chwaer a wertho fVyaf, etto.—Darlun o Brif Lywydd-
ifteth a Deuddeg Apostol Saint y Dyddiau Diweddaf.

10. I'r bachgenyn o dan 14eg oed, a edrydd fwyaf o Gatech-

ism yr Henuriad J. Jaques.—Llyfr Hymnau o'r rhwymiad
;u;»reu yn Gymraeg a Saesneg.

11. IV enethig o dan 12eg oed, etto.—Llyfr Hymnau Cym-
raeg o'r rhwymiad goreu, a'r Perl o Fawr Bris yn Saesneg.

1 2. I'r Bawl a gasglo fivyaf o dderbynwyr newyddion i
" Ui>-

oorn Seion" am y flwyddyn ddyfodol.— Cyt'rol o "Udgorn
Seion" am 1854, o'r rhwymiad gorea.

13. I'r sawl a wna fwyaf o ddaioni yn ol y feirniadaeth yn
yr Eisteddfod ar y goreuon yn mbob Caugen. -Ath. a Chyf. o

i wymiad hardd.

14. I'r sawl a fedyddio fwyaf o byn hyd amser yr Eisteddfod.

— '• B,'djraphieal Sketches of Joseph Smith the Prophet."

DADGEINIAID.

1. I'r Datganydd goreu o "Joseph the Seer."—Llyfr Hymnau
Oymraeg o rwymiad hardd.

:>.. I'r Dadganydd goreu o " Sectiriaeth yn y Fagl," gan

Dewi Elfed.— Ath. a Chyf. o rwymiad hardd.

8. I'r Dadganydd goreu o " Y Trysor o'r Mynydd," gan N;

])du.—Yr Eurgrawn YSgrythyfol.

4. I'r Dadganydd goreU o Gyflafan Nauvoo," gan Dewi Elfed.

— "' Spencer's Letters" o rwymiad hardd.

Bydd i amrj-w donau, o waith yr awduron goreu, i gael eu

cann yn fedtiis rhwng admddiadau y gwabanol gyfansodd-

iadau, &c.

Bydd plant yr awen at eu rhyddid hefyd i ganu ar y testun-

au a fynont, a'r mesurau a ewyllysiont, caethion neu ryddion,

heblaw y cyfrj'w a enwyd uchod.

Cynnelir cyfarfod tebyg yn Aberafon, Rhag. 26, ac yn Pout-

ardawe ar v 27ain.
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Dysgwylir i'r Cyfansoddiadau ac enwau yr holl ymgeiswyr i

gael eu hanfon wythnos yn flaenorol i law " Dewi Elfed Jones,

No. 12, Carmarthen Buildings, High Street, Swansea."

Y Cyfansoddiadau i fod yn eiddo yr Eisteddfod.

5fr eiddoch oil, ac oil yn eiddoch, wrth lai o rybudd nac " an

dgdd a hhnyddyn"
Yn serchus fel arfer.

Dewi Elfed Jones.

Lbywydd y Gynnadledd.

D.S. Cynnelir yr Eisteddfod dan nawdd y Llywyddiaeth yn

Nghymru.
Capt. Jones.

Thos. Jeremy.

D. Daniels.

NEWYDDION TRAM OR.

Ysgrifena yr Apostol Erastus Snow o St. Louis dyddiedig

Medi 12, ei fod ef a nifer o genadon eraill i'r Taleithiau ac un i

Loegr, wedi gadael Utah Gorph. yr 8fed a dyfod trwodd mewn
daufis a banner. Bu yr ymfudiad i California ac i Oregon yn

lliosog iawn eleni, a rawy o anifeiliaid nag a aeth mewn unrhyw

dyinraor blaenorol; cyfarfuant a, thua deng mil mewn un dydd,

Cyfarfuant a cbymmaint arall o farsiandiaeth yn myned i Utah

ag a aeth mewn un flwyddyn flaenorol. Yr oedd y blaenaf o'r ym-

fudwyr i Utah ar y Sweet Water, ereill yn mhellach o lawer; yr

oedd pump o wersylloedd mawrior, yn mhlith y rhai yr oedd

Cymru o fewn tua chan milltir i Fort Laramie, neu hanner y
ffordd; cynnnaliasant gyfarfodydd gyda'r mvvyrif o honynt, a

chawsant hwy yn llwyddiannus ac yn y mwynhad o iechyd

cyffredinol. Cystuddiwyd yr ymfudwyr yn drwm gan afiechyd

ar hyd yr afonydd, ond gwaredwyd hwynt o hono fel y cyr-

liaeddasant y Plains; bwriedir eucychwyn yn gynnarach o hyn

allan. Dygwyddodd anffawd i un gwersyll, dychrynodd eu

hanifeiliaid a rhuthrasant ymaitli; dilynvvyd hwy ar geff'ylau

am bedwar diwrnod, ond diangodd 120 yn mhlith y gyroedd

aneiryf o'r Buffaloes agrwydrantyn yr anialwch maith hwnw;

bwriadent brynu ereill yn Fort Laramie. Am ran fawr o'r
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daith yr ofedd y sycb'der anarferol a fu wedi lladd y boffa, a'i

tanau mawrion wedi difa y coedydd o'u blaen mem parthati

helaetb o'r wlad. O wahanol barthau y Taleithi.iu y cwynfan

oedd " yr ydym braidd a cbwel ein llosgi i fynu »n fyw."

Aeth y Brawd Spencer i faes ei lafur i Cineinnatti.

Mae y Brawd Andrews wedi bod yn llafurus iawn ynia i ail

enyn bywiogrwydd yn y Saint, ac y mae yr Arglwydd yn ben-

dithio ei larfur trwy dywallt ei Ysbryd yn helaetb arnynt.

Macnt wedi cael capel mawr a chyfieus a feddiannid gynt gan

y Bedyddwyr; yrhwn ag y clywsom ddarlithio ynddo yn erbyn

Mormoniaeth ; eitbr yn awr cyhoeddir llwyddiant Mormoniaeth

o'r un pwlpud as; y 'clywsom brophwydo ei darfodedigaetfi

bnan ! Hysliysa y Llywydd Snow ei fod yn awr yn barod i

dderbyn ac i synfcyd yr hyn a alio er llesbid y Saint a ddeuant

yno. Bwriada gyboeddi Newyddiadur yn wythnosol o'r enw

" Freeman's Advocate." Amcana hefyd sefydlu trefedigaeth o

Saint gerllaw i Kansas, ar ymyl fifbrdd y Llyn Hnlen Mawr. ar

y tir a brynwyd oddiar yr Indiaid. Cynnalia Gymmanfa Gyff-

rodino) yn St. Louis yn niiredd y mis hwn.

I "UDGORN SEION."

Yr " Udgorn" mwynlon a mad

Fo'n swnio 'n fwyn ei swtiiad,

A'i seinber byd bellder byd

Fo'n cbwalu a dymchwelyd.

—

Pob traddodiad a brad bron,

A nodda awenyddion,

Ac araetlnryr doetbwyr dig

A'n 'ffcrnawl eiriau ffyrnig,

Sy'n adrodd ar g'oedd yn gas,

Er darnio y wir Deyrnas;

Syndod " mae'n darfod bob dydd!'

Ond cryfacb yw ein crefydd.

Mewn ingloes am ein haogladd,

Y mae llu am ein lladd.

Er hyny cann modd cu,

A seinio nes eu synu,
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Mae'r " tTdgbrk" rhwyddlon a rhydd,

—

A'i sainbleth sy'n ysblenydd ;'

Ei glaiwych sain a glywir

'N gywrain yn y dwyrain dir

;

Gorllewin geir yn llawen,

"Wrth ei sain heb warth is nen i

Ac hefyd seinia'n hyfach

Drwy y byd draw i bob ach,

Yr " Udgorn" fo i'r adgas

'Eodd grymus i feddu gras,

Drwy oleuo draw iV lys,

A'i dawel uniawn dywys.

At wirionedd rhyfedd rhad,

ddudwyll wael draddodiad.-

Udgana, llwydda'n linn,

1 ddenu amryw ddynion,

A seinia glir sain i'n gwlad,

—

" Amen" yw fy nymuniad.

Aliergwavn. Gilbert Williams.

IACHAD O'R CHOLERA TRWY YR EFENGYL.

3?archus Olygydd,—Dyma i chwi brawf arall at y profion

anfeirif a gawsacli eisoes fod yr efengyl' yn " allu Duw"
yn awr yn mblith y Saint, megys y tystiai Paul ei bod hi yn
" allu Duw" iV hufyddion yn ei amser yntau, a diau yr ym-
bleserai y Saint i glywed y testun canlynol i glodfori Duw am
ei allu amlygadwy, a'r hwn a brawf hefyd gywirdeb eich eyf-

tirwyddyd i wella y geri farwol yn y rhifyn blaenorol o'r " Ud-

yam " Mae fel y canlyn :

Hydref 12fed, tarawyd Wm. Rosser, Dowlais, gan y CJ)olera

gyda y fath ffyrnigrwydd nes ei amddifadu o'i deimlad, ei

olwg, glyw, a'i lefariad, ac mewn gair, amddifadodd ef o'i syn-

wyrau, fel yr pfnai y rhai oeddynt yn bresennol ei fod ef ar

farw. Wedi cael caniatad, gweinyddasom yr ordinhad o ar-

ddodiad dwylaw arno, gan weddio ar Dduw yn enw lesu Grist

eiiacbau, ac er ein mawr lawenydd dechreuodd glodfori Duw
am ei fendithio a rhydd-had o'i boenau. ac adferiad ei gyn-

neddfau yn y fan, er fod ei gorff yn wanaidd o herwvdd arteith-
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iau yr erchyll glcfyd. Er fod y Cholera yn poeni ac yn lladd

ambell un o'r Swint yn mhlith lliaws o'n cymmydogion ereill, y
mae testunau ami i ddiolch i Dduw am atebiad i'n gweddiau

ar ran y ffyddloniaid, a phrofion fod efengyl sydd yn allu Duw
yn werthfawrocach, yn yr amserau enbyd hyn, nag yw y byd a'i

holl drysorau, po hebddi.

Cyd-dystia y gwragedd canlynol, er nad ydynt yn Saint, wir-

ioneid yr uchod, sef Ann Thomas, Ann Phillips, a Mary
Hughes.

Eich brodyr yn Nghrist,

John Y^ALTERS.

James Phillips.

AMRYWIAETHAU, &c.

Talodd y Senedd 20,940 o ddollars i Utah at draul y rhyftd

yn erbyn yr Indiaid yn 1851 a IS52.—2.3,000 o ddollars at

wneuthur heol filwraidd yn Utah.— 500 ddollars at gynnyddu
Uyfr-gell Utah.— 2,428 o ddollars a 10 o cents at dam traul y
llywodraeth.— 10.000 o ddollars at amddiffyn rhag yr Indiaid

yn 1853.-20,000 o ddollars at wasanaeth Indiaidd yn 1855.—
45,000 o ddollars am nwyfau a roddwyd i'r brodorion.—30,700

o ddollars at draul y llywodraeth am 1854.—Cyfanswm
154,569 o ddollars a 75 cents.

Derbyniadau am Lyfrao o Hyd. 20 hyd 27.—George W.
jDavies, £4 10s.

*** Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau

i Ccpt. Jones, " Udgorn St ion" Office, Swansea.
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Rhif. 36.] TACHWEDD (8, 1854. [Cyf. VII.

li GRAS CADWEDIGOL."—PA BETH YDYW ?

(Dyfyniad o Draethawdyn y Wasg.)

Bob amser braidd ag y ceisir gan grefyddwyr yr oes " dduw-

iolfrydig" lion ufyddhau i'r ordinhadau a orchynivnodd Iesu

Grist, yr ateb a geir yw, " Nid yw o nemawr bwys o barthed i

ordinhadau ond cael gras cadwedigol. pethau allanol a dibwys

yw ordinhadau a defosiynau, gellir eu gwi.eyd neu beidio, eithr

cael calon newydd,—delw Duw ar yr Ysbryd—adenedig-

aeth neu waith gras ar y galon ywr oil a ofyna Duw yn awr."

Dyna ymguddfa miloedd o grefyddwyr, a'r hunan-gyfiawnder a

wna orchyniynion dwyfol yn ddifudd. Tra y caniateir fod y
pethau yna yn dda yn eu He, goreu po fwyaf ; etto ymresymwn
—os yw poblogrwydd yr haeriad hwn yn ddigonol brawf o'i

eirwiredd ni fydd waeth er ei chwilio; eithr, gan fod cadwedig-

aeth yn ymddibynu ar gael gras yn ij galon, buddiol i'r goreu

yrachwilio a yw yn bosibl fod gras yn nghalon y sawl a gred y
gosodiad hwn

!

Sylwn yn y He cyntaf, fod "gras," yn ol iaith yr ysgrythyrau

yn gyfystyr a '"rhold," "dawn," neu gyflwyniad o unrhyw
fendith o eiddo Duw i ddynion; ac felly rhaid ei fod, fel pob

rhodd arall yn sylweddol, os nad sylweddol y rhodd, diddim yw,

gan nad ellir dirnad ond sylwedd a diddimdra, ac felly ni all

fod j'n " rhodd." Dywedir mai " dawn Duw yw bywyd tragy-

wyddol," felly rhaid fod bywyd tragywyddolyn sylweddol. Pan

/ dywedir fod yr Arglwydd yn rhoddi " gras i'r gostyngedig,"
36 pk;s \g.~)
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arwydda gyfraniad o ryw fendith mor sylweddol ag yw ei fofi

dragareddau.

Pany mae Daw yn rhoddi ' gras yn y galon,*' rhaid eifodyn

rhoddi ei Ysbryd yn sylweddol i ddylanwadu ar y galon; a chan

yr addefir nad yw y galon ond cnawd, eithr yn arwyddo dylan-

wad Ysbryd sylweddol Duw ar ysbryd dim llai sylweddol dyn,

dengya hyny y rhaid fod y derbynyddyn cydsynied a'r ammod-

auaosododd Duw yn rheol i ddyn gael dylanwad ei Ysbryd

Glau. Gwadu na roddodd Efe reol sydd gyfystyr a h6ni fod

dyn yn alluog i wneyd rheol ei hunan; a hyny fyddai gwadu

gorchyroynion Duw yn gyfangwbl. Cyfaddef ei fod Ef wedi

rhoddi yr addewid o ras ei Ysbryd drwy ufydd-dod i'w orch-

ymynion sydd gyfystyr ag addef na ellirbod gras yn nghalon y
ueb na ufyddhaodd i'r gorehymynion dwyfol hyny, nad beth a

dybia nac a haera dyn ei bun. Arweinia hyn ni at safon

ysgrythyrol a chywir i brofi gan bwy y raae "gras yn y
galon," sef gan yr hwn a ufyddhaodd i drefn Duw. A chan

nad oes addewid i neb drwy yr boll ysgrythyrau i gael Ysbryd

Duw ond drwy yr iawn weinyddiad o'r ordinhad o " arddodiad

dwylaw," gan bwy arail heb hyn y diehon fod " gras yn y
galon?"

A clian nad oes sail ysgrythyrol i arddodi dwylaw ar nebcyn

iddynt gael eu bedyddio "er maddeuant peehodan." a chan fod

edifeirweh a ffydd yn gymmwysderau anhebgorol i fedydd, pa

fodd nad yw y rhai sydd yn p^rawadio eu huuain eu bod wedi

derby n " gras yn y galon," tra heb wneuthur hyny yn twyllo eu

hunain ac yn amddifad o hono?

Mae y pwysigrwydd a ddyry Iesu Grist a'i apostolion ar, a'r

rnanylrwydd a ddysgant i ufyddhau i holl orchymynion Duw
yn profi, ynghyd a'-.i boll addewidkm, mai drwy ufydd-dod

hollol oedd yr unig ffordd a wyddent hwy am dani i gael

" gras yn y galon-," ac yn profi unigolrwydd y ffordd i ninuau

ei gael.

Nid yw yr ychydig eithriadau a wnaeth Duw i Cornelius ac

ereill, yu <twdurdodi neb i gyfnewid ac i esgeuluso ei drefn

ddivtifol i hyny.

'

Eithr nid yw ordinhadau, megys bedydd ac arddodiad dwy-

law, &c., yn anhebgorol er mwynhad o " ras yn y galon," ebe y
sectwr selog, narnyn pethau allanol ac anianoi ydynt, canys oni
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cldywed yr ysgrythyr " Trwy weithredoedd y ddeddf ni chyf-

iawnheir uu cuawd."

Atebwu mai at y ddeddf seremoniol y cyfeiriai Paul yn yr

adood yna, etto dywed Paul fod bedydd ac arddodiad dwylaw
yn ordinhadau yr efengyl, yn ddwyfoi orchymynedig, ac yn
anhebgorol er cad "gras"gan Dduw. Ufyddhasai iddynt ei

hunan, a'i brif waith oedd annog ereill i ufyddhau iddynt. Y
raae yn wir na achubir neb trwy weithredoedd allanol oddieithr

eu bod yn turddu oddiar wir ffydd, ac o ddybenion cywir; etto

nid yw y camddefnydd a wneir gan ragrithwyr o ordinhadau

yn esgusodi arall rhag ufyddhau iddynt, eithr yn mhob oes a

than bob amgylchiad gofynai Duw ufydd-dod i bob gorchymyn
" allanol" fel eu gelwir, ac nid oes enghrairft o'i gymmeradwy-
aeth Ef heb hyny. Gorchymynai i Israel ' : rwygo eu calonau

ac nid eu gwisgoedd," o herwydd fod rhai wedi gwneuthur yr
yinddangosiad hyny yn rhagrithiol, a'r rhagrith a waharddai

Efe, nid y weithred.

Ffaith arall a brawf nad yw y sefyllfa o santeiddrwydd a

duwioldeb y meddylia llawer am dani i'w inwynhau heb ufydd-

dod trwyadl y corffi weithredoedd " allanol," ie, i bob gorch-

ymyn dwyfol, pa un bynag ai am bethau ' tymmorol,' • allanol,'

neu ' ddaearol' fel eu gelwir, ynte pethau ysbrydol yw, y fod

pob gweithred o eiddo dyn yn weithred ysbrydol, o herwydd
nad yw ei gorff ond pabell yn yr hon y preswylia bod deallus,

sef ei ysbryd ef. Nid oes dealltwriaeth yn y corff o hono ei

hun, fel y profir drwy fynediad ei ysbryd o hono. Felly rhaid

fod pobllefariad y genau, ysgogiad yraelodau, a gweithredoedd

y corff yn ufydd-dod i gytnhelliadau yr ysbryd mewnol, ac o

ganlyniad priodol eu gelwir yn weithredoedd yr ysbryd neu'

yn ysbrydol.

Prawf cyfrifokleb dyn pan ei barnir " yn ol ei weithredoedd

yn y corff, pa un bynag ai da ai drwg" mai yr ysbryd a ddalia

Duw yn gyfriful am yr hyn a wnaethpwyd yn y corff; ac felly

y bydd hefyd am yr hyn a esgeulusodd wneuthur. Mae hyn
yn rhy eglur i fod eisieu ei egluro; ac felly nid llai eglur yw mai
ysbrydol yw ufyddhau i'r ordinhadau a ddiystyrir rhy fynych

am bethau cnawdol a difudd. Mae pob gweithred yn profi

mai eiddo bod deallus yw, felly rhaid fod pob ufydd-dod o

eiddo dyn yn profi pa beth yw medd wl ei ysbryd ef. 9s nad yw y
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corff ynddo ei hunan yn ddeallus, paham y sonir am weithred-

oedd " corfforol" neu! "gnawdol?" A fwytawyd, a yfwyd. a

garwyd, a gasawyd, neu a wnaethpwyd un weithred dda neu

ddrwg lieb ei bod yn tarddu o gymhelliad yr ysbryd i'r cyfan

soddiad? Os do, y corff yn unig a gospir neu a wobrwyir am

hyny! Os naddo, nid cnawdol yn unig yw.

Felly gwefir fodbedyddio yn weithred o eiddo yr ysbryd gym-

maint ag yw ffydd ac edifeirwch. Yr ysbryd sydd yn clywed

y gorchymyn, yr ysbryd oedd yn cydsynied ac yn penderfynu

a ufyddha ynte a auufydda-, mae y corff yn ufydd i'r naill neu

y Hall fel yr ewyllysia yr ysbryd: os ewyllysia fyned at Ian y

dwfr, mae y traed yn fiollol ewyllysgar i gludo y corff yno; os

dewisa yr ysbryd i'r corff gael ei y.la !du yn y dwfr, onidoesyno

hollol gydgordiad yn mhob aelod? Yna gweithred ysbrydol

yw bedyddio, ac nid yw y corff ond peiriant at wasanaeth yr ys-

bryd. Dichon yr egwyddor bon ymddangos yn bynod i'r

darllenydd, etto nid mor bynod, debygwn, ag a fyddai clywed

ei gyd-ddyn yn dweyd fod ei draed wcdi cymmeryd y wib i

fyned a'i gorff i lawr i'r dwfr, a bod ei gorff wedi my nu cael

ei fedyddio yn groes i'w ewyllys ef, a bod yn ddrwg ganddo na

allasai ei rwystro! Onid tes-tim gwawd fyddai y fatb haeriad,

ac oni ddywedecb yn y fan na allasai ei gorff ynisymud troed

nallaw, na'i hunan o'r fan heb i'w ysbryd ewyllysio hyny, dyna,

brawf o ein gpsodiad ynte, sef nad yw holl weithredoedd dyn

pan eu holreinir i'w hachos priodor fwy na llai na gweithred-

oedd ei ysbryd ef, yr hwn sydd yn preswylio yn, ac yn llanw ei

babell hyd flaenau ei fysedsJ, bob cymal, migwrn. ac asgwrn o

bono, gan eu defnyddio megys offerynau yn ei law i wneuthur

ei ewyllys ei hun.

Yr unig wahaniaetb sydd rhwng ysgogiad priodoliaethau yr

ysbryd, megys caru, casau, myfyrio, neu gynllunio, a'r cyflawn

iad o'r cyfryw drwy weitbrediad y corff yw y graddau o ryra

sydd ynddynt. Pan y cred yr ysbryd fod yn ddyledswydd arno

gymmeryd ei fedyddio, hyny yw ffydd, yr lion a ddengys ei

grym yn unig drwy orfodi y corff i wneyd hyny; megys y

dywedlr am ffydd hcb weithredoedd mai marw yvr, o herwydd

nad yw yn alluog i ddylanwadu ar y corff i weitbredu ei

hewyllys, felly o'r ochr arall dywedir fod ffydd yn cael eipher-

fieithio drwy weithredoedd. O'r naill ochr fel y Hall gweiii



OlXJOjKN" SKION. 569

mai yr ysbryd yw'r prif achos. "Heb ifydd anmhosibl yw
ihyngu bodd Duw," a chan nad oes ffydd lie nad oes ufydd-dod

i Dduw, aralwg yw na ddichon fod gau y sawl na fedd ddigon o

ffydd i orfodi ei gortf i fyned i ddyfroedd bedydd ddigon o ffydd

chwaith i deilyngu " gras yn y galon," eithr mai twylloei bun y

mae. Gan mai yn gyfesur i'w gweithrcdoedd y niae eu ffydd,

y rbai a wnant y gweithredoedd mwyaf dios Dduw, yn unol a'i

Air, yw y rbai sydd yn rhyngu ei fodd f'wyaf, ac o ganlyniad a

dderbyniant fwyaf o " ras yn y galon," tray mae anufydd-dod

yr hwn a anufyddbao yu fforffetio ei hawl i'r "gras" hwnw
sydd yn addawedig yn unig i'r ffyddiog, a hyny yn gyfesur i'w

ffydd, yr lion a brofir drwy ei weithredoedd.

CREDLONDEB ANYNOL AT WEISION DUW !

Pontiifidire.il, ger Brechfa, Hydref 4, 1854.

Aswi'L Lywvdd Jones,—Wedi gwella ychydig o effeitbiau y
driniaeth greulon a gefais yn ddiwe4daa*, hysbysaf chwi o'r hel-

ynt a'm eyfarfu. Y Sul divveddaf aetbym i a'r Henuriad Dan-

del Thomas, mewn atebiad i wahoddiad taer a gawsom, gerllaw

i Langeler i bregetbu; pan ddechreuasom y cyfarfod trwy

weddi daet i tyrfa fawr o gapel Saron (Independiaid) gerllaw,

yn cael eu blaenori gan dafarnur o'r enw John Davies y Groes-

ffordd, yr hwn a. ddaetb i'n hymyl, a chan ymffrosiioy gallai

efe waeddi yn uwcli na ni efe a ddechreuodd leisio a dolefain

fel gwallgof-ddyn, hyd nes y gorfod i mi, ar ol treio fy ngoreu i

lefaru, orfod dystewi; erbyn hyn ergydid talpiau o bridd a

cherrig atom yn cbwyrn ac yn ami; tarawwyd y brawd D.

Thomas yn ei wyneb nes y ffrydiodd ei waed yn llif i'r ddaear.

Ytndrechais draebef'n eu eyf'arch ac vmresymu a bwynt, eithr

gwaeth- waetb y chwibanai y cerryg o amgylch ein penau, nes

wrth eu clywed hefyd yn bwgwtb ac yn gwaeddi " ytnaith a

hwynt," ciliasom oddiyno heb allu eredu y buasent mor greulawn

a'n dilyn, -eithr ein dilyn a wnaeth tua oQ neu 40 o honynt yn

agos i'n sodlau, a lluchio cerryg atom fel pe am ein lladd o

ddyfrif, a tharawai y cerryg ni mor drwm nes yr oeddem yn

e&el gvraith mawr i gadw ein traed danom a ffoi, a hoythau yn
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I

wban ac yn ein dilyn fel gwaedgwn ar ol eu hyaslyfaeth. Wedi
dilyn fel hyn am ysbaid, gwaeddodd rhai o'r dorf am ddal a

lladd Daniel, mai Daniel oeddynt yn ymofyn, yr hyn a barodd

i mi arafu, a cbeisio eu perswadio i beidio a'm Iladd, tra y diang-

odd Daniel trwy y corsydd a rhan o'r terfysglu ar ei ol. ond

methasant a'i ddal. Tarawodd un o'r dorf fi y pryd hyn yn fy

mhen a charreg fawr gyda y fath nerth nes torri archoll h yc.

yr asgwm oddeutu dwy fodfedd o hyd; tra y gorweddwn ar yr

heol yn fy ngwaed troediwyd fi yn dost
;
gwnaeth eu bwgyth-

ion i mi gredu eu bod am fy lladd, a gwaeddais allan, Mwrdwr!

rnwrdwr ! ! Ar hyn gwaeddodd un " dyna chwi wedi ei iadd ef

o'r diwedd, mae asgwrn ei ben wedi ei dorri." Ar hyn daeth un o'r

enw Mr. Dafydd Evans yno, a chan waeddi ' ni ehewch ei ladd

cyn fy lladd i, gadeweh ef yn llonydd;" ac oni fuasai y evfaill

dyngarol hwn, nid oes ynof ammheuaetli ar na fuasai y lleill

yn fy lladd yn y fan; eithr dioloh iddo ac i'r Duw a'i danfon-

odd yno ar y pryd, efe a'i gyrodd hwynt ymaith, a thrwy gyn-

northwy ymlusgais rywfodd i dy Mr. H. Howells, Treolmawr,

yr hwn a'm hymgeleddodd ac a ddangosodd bob caredigrwydd

a allasai. Drannoeth, am fy mod yn rhy wan i gerdded, gosod-

odd Mr. Howells fi ar ei geffyl ei bun, ac aeth a mi yn ol i'r fan

lie ein curwyd felyr adwaenwn y rhai a'm curasent, aehawsom

eu henwau gan mwyaf. Ymffrostiai John Davis y Groesffordd

yn ei greulondeb, a bwgythiai yn ddiarswyd y defnyddiai efe

ddryll y tro nesaf y deuem yn lie cerryg, ac y lladdai ni yn sicr

pe caffai ei grogi yn y fan* am hyny.

Eithr er y cyfan, drwy drugaredd ein Duw, cyrbaeddasom

adref ein dau yn fyw, ac y mae ein clwyfau yn iachau drwy yr

ymarferiad a moddion ein Tad nefol; ac nid yw hyn yn ein

digaloni rhag pregethu ei efengyl Ef yn ol ei orehyinvn
;
eithr

parod ydym pan y bydd raid, i farw er ei mwyri, gan y gwydd-

om ei fod Ef yn gwybod yr oil.

Ydym, gyda'n cofion caredig atoch,

Eich brodyr yn Nghrist,

David Jeremy.

Daniel Thomas.
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SYLWAD AR T LETTHYR EEAENOROL.

Croniclwn yr banes blaenorol fel enghraifft o effeithiau y

-rhywogaeth o " Gristionogaeth" ag yr ymffrostir ei bod yn

"goleco Cymrn," ac fel y cyd-dystiolaethd ein cronicl bychan

niaryddaear a'r hyn a gronielwyd yn Llyfr y llyfrau yn y

nef, ac y gvrelo tragolion erynedig yfarn pa. dderbyniad a gaf-

odd cenatlwri Duw o'r nef atynt yn ngenau ei weision.

Oni chywilyddiai Paganiaid a Mahometaniaid p« clywent

fod yr heoiydd yn "ngwlad y Beiblau" wedi eu lliwio gan

waed pregethwyr y Beibl ! Ac onid arswyda y Croniclydd

dwyfol braidd, pan y cerfia mewn llythyrenau o oleuni ar awyr-

gylch bwiiog y nen, fod " Cristionogion" wedi rhnthro o Gapel

" Cristionogol" ar ddydd yr Arglwydd, a obyda cynddeiriog-

rwydd gwaedgwn o wlad aimwn wedi llarpio gwoision Crist —

sathru en gwaed dieuog tan eu traed nes rhuddo y glaswellt ar

bwys eu Capel—eu "magwrfa Gristionogaeth?" Ac oni arswyda

gweinidog duwiolfrydig y lie rhag ofn y delir ef yn gyfrifol am

y peth, o herwydd na ddysgodd well iddynt nac agar ei enau

i amddiffyn bywydau Cenadon Duw! Am y byd. ni fynem ni

fod yn lie un o honynt !

Deallwn fod y dyoddefyddion wedi ceisio amddiffyniad gan

lys y wladwriaeth yn ofer befyd, ac felly mae yn wartime

meddwl fod y dyn creulon uchod yn_cael ei gefnogi yn y fath

ysgelerder gan y rhai a broffesant ac a ddylent fod y blaenaf

i osod y fath ddyn peryglus lie Had all lofruddio y diniwed.

Deallwn iddo ymffrostio yn y weithred uchod o flaenswyddwyr

gwladol wedy'n yn wargaled, a bwgwth gwaeth etto pan y

caffo gyfle ! ac er hyn oil ei fod yn cael bod yn hollol rydd a

digerydd ar ben yr heol fawr! Hawyr! bywyd pwy sydd ddv-

ogel lie y caniateir hyn ? Ystyrir bywyd y teithiwr dyeitlir

mewn cymmaint perygl os dygwydda efe ddycbymygu mai un

o'r Saint yw; oanys syrthiodd ar foneddwr felly gan ei gyhuddo

o fod yn Formoniad, ac ni allai dim llai na llwon a rhegfeydd

hwnw ei argyhoeddi o'i gamsynied; ac y mae etto yn rhydd i

fytheirio ei gelaneddau!

Y llynedd ymosododd f dyn hwn ar lien vvr dros drugain oed

pan ar yr heol, ac o'r tu ol tarawodd ef yn ei ben a charreg pes

ex gwympc, ac yna ei faeddu nes ei adael yn ei waed am farw,
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a rhedodd yn ol i'w dy lie y galwasid ar foneddwr o'r enw Mr.

Martill i ddyfod i mewn ar fusnes, a chyda phastwn anfcrth, ar

ol cloi ei ddrws arno, deciireuodd ar ei waith o'i fwrdro, ac oni

buasai ereill an oedd yn y ty ar y pryd ei achub o'i grafangau

diau raai ei ladd a wnaetbai. Aed ag ef o flaen Yi.ad am y tro

cyntaf, eithr cymmaint oedd yr elyniaeth yn erbyn y grefydd

nes mai yr hen wr druan er yn glwyfus ae yn goch gan ei waed

ei hun a gafodd y gwaethaf ! Gorfuwyd ef i dalu y costan, a

gollyngwyd rhaff i'r Hall fyned yn mlaen i dywallt gwaed ei

gvd-ddyn !

Clywsom fod hyd y nod yr erlidiwr hwn yn cynnyg ymgyf-

iawnhau drwy feio y Saint am fedyddio ei wraig ef ! Mor
briodol a byny yr ymesgusoda y llofrudd pen heol am ladd ei

gyd-ddyn drwy' ddweyd ei fod yn ehvrantu ei god; ac ni ehrog-

asid un erioed pe buasai esgus yn ei ryddhau; etto crogwyd

ami un a feddai well esgus nag a enwyd. Dywedwn fod rheolau

Eglwys y Saint yn gwahardd bedyddio gwraig os gorchymyna

y gwr i beidio ; eithr nid felly yma ; hysbysir ni na wyddid fod

ganddo un gwrthwynebiad i byny, ac yr anfonwyd yn bwrpasol

am y pregethwr i ddyfod aiuryw filltiroedd o ffordd i'wbedydd-

io hi; a deallwn hefyd fod y Duw trugarog, adnabydd-

wr y calonau, wedi cyfrauu iddi hitbau dystiolaeth ei Ysbryd

er pob peth ; ac er na chafodd y fraint o un cwrdd eglwysig

erioed, mawr-lawenha yn dyoddef er mwyn efengyl Crist. Er
na chawsomy fraint erioed o weled y chwaer bon, gallvvn gyd-

ymdeimlo a hi yn ei chaetbiwed, ac a'n boll galon gallwn a

gwnawn weddio ar i Dduw ei Thad nefol ei bendithio yn fawr

—dryllio ei ciiadvvynau gormesol yn fuan, a'i hanrhegu a

rhyddid i'w add"li. Pwy n:i weddia am byny?

Am dano ef dywedwn, gan i'r swyddw/r gwladol wrthod

nodded i'r Saint rhagddo— gan na wna ei gymmydogion cref-

yddol attal ei rwysg—gan ei fod yn parhaui chwythu ei fyg-

ythion a'i gelaneddau,—yn peryglu bywydau ei well, ac yn

rhwystro ereill i glywed yr efengyl— gan na ofna Dduw ac na

pharcha ddyn—trosglwyddwn ef i ddwylaw yr Hwn a all roi

bach yn ei ffroen er uchel jd yw—yr hwn a all ffrwyno y gwyllt-

farch a'i farchogaeth; a gofynwn i'r Duw a wasanaethwn, yr

hwn yr ymladda efe i'w ©rbyn, i amddiffyn bywydau ei blant

rhagddo, ac i wneuthur ag ef fel y gwnaeth a Saul o Tarsus os
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gwel yn dda, neu gwnaed fel y niyno ar frys, ie, cyn y ty wallto

chwaneg o waed gwirion, yw ac a fydd ein taar weddi, a gofyn-

wn i'r holl Saint gyd weddio a ni yn fiyddiog ynhyn

—

em hunig

amddiffynfa ; a gweddiwn hefyd ar i'n Tad yr hwn sydd yn y
nefoedd fendithio y boneddwyr a geisient weinyddu cyfiawnder

i'w blant, a thalu ar eu canfed yn oi eu cyfiawnder i'r rhai a'u

gwrthwynebasant hwynt. Ei ewyllys a wnele-r, ei fraich a am-

lyger, a'i en* a ogonedder, a dyweded pob un o'i blant Amen

gyda eich
Gi'LYGVDI).

U D G ii N SE 1 Ni

^ercn p &ahtt.

DYDD SADWEN, TACHWEDD, 18, 1854.

LuvvDDi,iNT vk Efengyl.—Parha Llywyddion y Cynnad-

leddau i'n cysuro anewyddion da am lwyddiant achos y Gwar-

edwr yn eu plitli; inae bedyddiadau yn fwy mynyeb; y Saint

yn fwy diwyd a flyddlon, ac yn mwynhau mwy o ddoniau yr

Ysbryd Glan. Da genym ddeall hefyd fod y Llywyddion yn

ymddeffroi i weled y pwysigrwydd o ddosparthu traethodau,

megys y maent mewn rhai raanau; a phenderfyua rhai hefyd i

ddilyn yn mlaen, ac i yindrecliu cael pob aelod, brawd a

chwaer, hen ac ieuainc, yn draethodwyr selog. Pendeafy nwyd
yn Nghynghor Cycinadledd Sir Gaerfyrddin, a gynnaliwyd y
Sul a'r Llua wythnos i'r diweddaf, fod pob un oedd yno i

wiieyd a allent i gael gan yr holl Saint i rerthu traethodau bob

wythnos ; a phaham Had pob vn? Can y dysgwylia yr ob gael

y wobr ar ddiwedd yryrfa, dylai jo'
-

! un wneyd a alio i werthu

traethodau fel pob dyledswydd arall. Pleser oedd genym i

Aveled y sel a ddanghosai y brodyr yno i'r gwaith da hwn, a

dysgwyliwn fawr a buan gynnydd drvry y cyflawniad o'u hadd-

unedau.

Llanelli.—Cynnaliwyd y Gymmanfa hon Hydref 29, yn
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Nghapel y Saint, Llane'ii, pryd y cynnrychiolwyd Cangena-a

11, Hen. 37, Off. 17, Ath. 8, Ftia. 14, Berlyddiwyd 11, eyfan 155.

Cafwyd addysgiadau da gan Brif Lywyddiaeth yr Eglwys Gym-
reig, ao amryw Lywyddion Cynnadleddau ; aralygodd Duw ci

fawr allu a'i ddoethineb drwy ei weision. a diau fod mawr les

vedi ei wneuthur i'r gwrandawwyr siriol hefyd. Cafwyd un-

deb dieithriad yn yr oil a wnaethpwyd drwy'r Gymmanfa. yn

enwedig o barthed i addunedau i ddiwydrwydd yn y gwaith o

ddosparthu traethodau, a dysgwylir cynbeuaf toreitbiog i add-

fedu cyn hir.

Nos Lun, gorlenwyd y Capel i wrando Darlith ar Angluist

gan y Llywydd Jones. Gwrandawodd yr oil yn siriol ac aw-

yddus ar ddirgeledigaetb.au yn Gael eu hamlygu o barthed i

Atighrist nes synu vn ddirfawr, debygid. Cododd y dyrfa eu

deheukw ar ddiwedd y ddarjith i arwvddo cymmeradwyaeth a

diolchgarwch i'r darlithydd. Argoelion da iawn am lwyddiar.t

ac a-mryw fedyddiadau drwy'r Gynnadledd er y Gymmanfa.—

Ben. Joiies, Llywydd; J. J. Phillips, Ysgrifenydd.

Coerfyrddin.—Y Sul" y Jimed o Dachwedd, cynnaliwyd y

Gymmanfa hon, ac er fod y tywydd yn wlybaidd crynhodd

y swyddogJon a'r Saint yn brydlon, achydunwyd yn yr oil a

geisiwyd yn dd ieithriad. Yn mhlith eyfnewidiadau ereill

rhyetdbawyd yr Henuriad Thomas Jones o Lywyddiaeth y

Gvnnarllodd, a gosodwyd yr Henuriad T Jenkins i'w olynu

a Dafydd Jeremy yn GynghoFydd iddo.

Lywyddion Cynnadleddau A gawn ni gan yr holl Lywyddion

i gymmeryd at y ddyledswydd o dalu eu dyledion am lyfrau

.erbyn diwedd y flwyddyn? Beth meddwoh Frodyr! Oni ellir

gwneuthur hyn? Os na ellir yr ydym ni yn hollol anwybodas

a ba beth a ddichori fod yn rhwystr, o leiaf i dalu am yr oil a

ddosparthwyd. A gynnygiryri esgus y fod cynriifer chwaneg

o draethodau yn cael eu gwerthu yn ddiweddar? Esgus rhy

wael yw bona, o hcrwydd niai i'r byd y bwriedir y traethodau,

a phe gwnelai pob aelod ei ddyledswydd gwerthid hwy yn y

fan y deuent, a thelid am danynt y« hollol anymddibynol ar y

.Saint; ac os cedwir hwynt ar law yn un man, mae bai yn bod

ynyman hyny, a'r Llywydd yw y Meddygwr! Nid oes na
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ehrotyn na genethig wyth mlwydd oed yn analluog i werthu

deg am un o'r cyfartalwch a werthir yn awr, a chael y tal

hefyd pe rhoddid hwynt ar waith. Mae cyfnewidiad yr Un-

GORN yn fwyaf i'r tlyben o ennill yr amser a goilwyd yn hyn ;

ai parhau i gynnyddu yn hytvach a gaiff y ddyled hyd ddiwedd

y flwyddyn, ynte, oni annoga pob Llywyddion bawb i dalu eu

dimeuau a'u ceiniogan dyledus; ie. y pe.thau byckaiu ynal yr

hyn sydd rhy fach i syiwi arno, wedi eu pwnio yn un sydd yn

gwneyd mynydd na aliwn ni ddringo drosto! Pe talai yr oil

yr ychydig doceyns sydd arnynt delai y mil punnau dyledus

am lyfrau yn fuan i ddwylaw y rhai ag ydynt fwyaf anghenog

am danyrit! Ai digon yr hint yna ynte Frodyr? Amser byr a

ddengys.

Y " I'rysorfa Ymfudol Barhaus."—Galwn sylw Llywyddion

yn neillduol at hyn ; canys mae ffcithiau yn profj for] esgeu-

lusdod wedi bod yn rhy gyffredinol o'r Gymdeitbas lesiol hon.

Tra y mae canmoliaeth yn deilwng i ffyddloniaid y rhai y mae
eu gweithredoedd yn eu rnhawr ganmol, etto mae yn ff'aiih nad

yw y Saint Cymreig oil wedi cyframi ond y cyfartalwch o dair

eeiniog a.ffyrling yr un yn y deg mis a aethant heibio! Nki

boddlon ydym i greda fod lleihad cyfraniadau y Sain1> yn dy-

nodi lleihad eu hawydd am ymgasglu i Seion ; etto. fel i bob

effaith arali, mae i bon ei hachos cynhyrfiol. Pwy a wyr ac a

symud yr achos hwnw, Frodyr?

Newydd tjdyfod alla'I o'r Wasg'—" Tystiolaethau diwrth-

braicf nad oV 'Spcmlding Romance' y gicnoed Lhjfv Mormon" yn
'24 tud., ar bapyr da ; ei brisiau yw I4s 2c a 15s l®e y saet)

iV werthu am ddwy geim'og yr un. Ymegnied pob un o'r

Saint i werthu y traethawd buddiol hvvn i'r byd.

Y Gi/frol ddyfodol o "Udgorn Seion."—Mae ein cyfrol hon

yn dirwyn tua ei diwedd yn brysur, a gawn ni gynnorthwy ei»

darllenwyr i ledaenu cylcbrediad yr un nesaf? AddaA^wn y
cynrwys fwyfwy o hynodion a rhagoriaethau nag a. gynnwys y
gyfrol hon; ydyvr, mae yr amseroedd enbyd hyn yn eegor ar

ryfeddodau a gwyrthiau a deilyngant en croniclo. eu darllen a'«

trosglwyddo i'n heppil! Ymddibynwn yn bryderus iawn ar st:|.
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ac ymroad ein darUe'nwyr a'n dosparthwyr eleni, am liosogiaa

teilwag o dderbynwyr i'r gyfrol ddyfodol! Hysbysed y Llyw-

yddiou yn brydlon pa uiier yn yeawaneg a gymruerant o'r gyf-

rol nesaf. Daw all.m yn ddwywyfchnoeol,

BARNEDIGAETHAU DUW AR Y TALEITHIAU
vmi, !

Ckonicla. newyddiadur New York, o'r enw " Daily News," am
Hyd. II, rif res o anffawdau dychrynUyd a ddygwyddasant i'r

Taleithiaa ar tor a tbir. er dechreu yr haf diweddaf, a rhaid

fod yr liwa na chydnabydda, fiel y gwua yr ysgrifenydd, fod

Haw ddialeddul i)uw ynddynt ya teilyngu chwaneg o honynt

am ei angmrediniaeth. Dyfynwn a ganlj-n o lawer :
—

" Gadawodd y flwyddyn 1803 ni mevvn sefyllfa mwy llwydd-

iannus agobeithiol yn wladwriaethol nag a welsom erioed. Medd-

ai ein Trysorydd ddeg miiiwn ar hugajn o ddolars ar law na

wyddai pa btlli i wneuthur a hwynt ; begiai y llywodraeth y
flair o gael talu yn awr i'w dyledwyr dros bedwar 6wllt y bunt

yn fwy na'r gofyniad, dyle'dug yn mhen 15 mlynedd. Cafwyd

ffrwythlondeb anghydm ;rol o gynnyrch y ddaear; yr oedd ein

gweithfaoedd a'n marstandiaeth dramor yn llwyddiannms ddi-

gyff'elyb ; ein Bunkiau a'n cymmeriad oeddynt yn eunill ym-

ddiried drwy'r byi, a gwneli J darpariadau prysur i ymhelaethu

eft mhasnaeh o bob natur -mewn galr, yr oeddem yn gyfoethog

ac yn cyfoethogi, gan dosiurio wrtli gyflwr truenus Ewrop yn

nghanol eu tlodi a'u rhyfel cyffredinol.

" Dyma oedd sefyllfa y wlad chwech neu wytb mis yn ol. Pa

beth yw ei chyflwr yn awr ? Ynrwelwyd a'r Taleithiau Unol

gan famedigaethau dilynol na welwyd eu cyffelyb o'r blaen.

Colledion bynod a ddiiynasant sodlau eu gilydd ar garlam ; fe

ddystrywiwyd yr ArgraiF-dy niwvaf, y Hong fwyaf. a'r gwesty

ardderchoeaf" yn y byd. lAaufcyffl ofnadwy a ddifrwdasant,

braidd, ein prif ddinasoedd. Ein hagerfadau, siaill ai a losgwyd

nauaanafwyd ar y mor Taenwyd Long- ddrylliadau ar hyd

ein glenydd. Ein holl longau gereu braid 1 a ddychwelasant

mevvn sefyllfa ddrylliedig; ac nid gornnod yw dweyd fod y

Taleithiau wedi teimlo colled o hanner can miiiwn o ddollars

oddiwrth y rtial hyn yn unig.
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Yn nesaf sylwer ar y bywydau a gollwyd trwy glefydau, tan,

a rJwfr. Hwn oedd yr haf mwyaf afiachus a welodd ein gwlad

er ys canrif gyfan. Ysgubodd y Cholera dros yr holl wlad, gan

ladd miloedd yn y roanau iachusaf; tra y bu ei ddifrodaeth yn

y prif drefydd yn ddychryr.llyd ; ac mor gyffredinol y bu ei

ddylanvadau fel na ddiangodd nemawr ar y cyfandir rhagddo.

Yn ne»af daeth aychder ac a ddif'aodd y wlad, oddieithr am-
bell lanerch, o for i for. Dyma'r haf sychaf a welwyd erioed.

Mae TaMthiau cyfain ochr yn ochr na w< !smt iin gawod o

wlavr o ddechreu Mehefin hyd ddiwedd Awst. Achosodd hyn

i'r prif gynheuaf gwenith addfedu cyn ei amser. Mae y pyta-

tws wedi en torri ymaith. fel y niaent yn gwerthu am ddollar a

chwarter y bwshel yn New York yn a»r. Bernir y syrthia y
eynhsiiaf cotwm amryw gannoedd oflloedd o ystwciau yn llai

nag y bernid yn 3' gwanwyn.

Eithr y mae cymmeriad carlrefol a chyhoeddus y wlad, os

nad llwyddiant y genedl hefyd, wedi dyoddef dyrnod trymach

na'r oil a enwyd. Cyfeiriaf at yr yspeiliadau a'r twyll ag sy wedi

synu, gwaradwyddo a tbristan y genedl. Effeithiau union-

gyrchol darganfyddiad dichell Schuler yn unig a siglodd far-

siandiaeth hyd ei seiliau; a ehrynai dynion gan arswyd. Mac
ymddlried marsiandiol, yr hyn sydd anhebgorol i lwyddiant

cyffredinol, wedi eael ei ladd drwy yr yraweliadau rhaglun-

iaethol hyn. Galwaf hwynt felly o herwydd yr ymddangosant

yn yr arswyd a achosant a'r gyflafan a wnaethant fel pe yn

feichipg nodweddau sobr farnau Duw."

Anhawdd i'r sawl a ddarllenodd brophwydoliaethau manwl
yr Arglwydd drwy Joseph y Gweledydd, a gyhoeddwyd er ys

blynyddau roaith, a'r rliai a ddesgrifirmt ddyfodiad y pethau

hyn yn gywir, ynghyd a thynghed y Taleithiau, 1 beidio a

dychryn pan ystyriont mai "dechreuad eu gofidiau yw l^n

pll-," c;mys mor sicr ag y dechreuodd Duw y nefoedd ysgwyd

ei wialen uwch eu penau ni pheidia nes eu fflangellu yn ol a

deilyrigantam dywallt gwaed Prophwydi santaidd a Saint ; ac

megys yr alltiidiasant hwy Eglwys Dduw o'u plith ; ac megys

yr erlidiasant ei blantEftrwy danau, eu terfysgluoedd, eu dryll-

iau a'u cleddyfau, ac yr heliasant hwynt fel yrhelir helwriaeth

yn yr anialwch; felly yr helant eu gilydd a drylliau, cleddyfau

a thanau, nes talui'w gilydd y pwyth yn ol, a mesur i'w gilydd
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yn oi mesur y mesurasant i'r Saint; a Haw yr Arglwydd a'i

gleddyf ysgwydedig Ef a gwymp ar y gweddill, ac a fydd

drwifta arnynt, oni ehydnabyddant eu faai a gwueuthur cyfiawn-

der ; canys genau yr Arlwydd a'i llefarcdd.

Nid yn gartrefol yn unig yr ymddua y cymmeriad Americ-

anaidd; eithr hyd gyffhiiau y ddaear ymbardduant eu gwisg-

oeddj ac nid yw prif wyliedyddion golygyddoi ein gwlad ni,

fwy na Ffrainc, yn rhy wylaidd i ddangos y parddu i'r byd, ac

i ddarogan fod yr ytnddiried yn nghryfder a chyflymdrayr
" Eryr" orllewinol yn darfod pan y troa hi yn gigfran, ac yr

ymbortha ar gelain. Llygadir hi yngraffgan bob "Argus""

drwy'r byd, ei chywion sydd yn Spaen yn ceisio prynu Cuba,

fel y lkdll sydd yn Brussels ac yn y Mor Werydd. Nid cudd

yw lledaeniad ei thraed fel hir goesau " Colossus" draws ein byd

bach; ac wyddys, pa ateb a ddyry i Ffrainc a Lloegr yw eu

dyben yn ceisio prynu tiriogaetho Bwsia, na pha beth fydd y
canlyniad etto o ymuno Ynysoedd Sandwich a'i thiriogaethau;

eitlir raae Haw gryfach a Ilygad goruweh yr oil a nodwyd yn

syllii ar ei hysgogiadau, ac aniser byr a ddengys werthfawrog-

r'wydd gwaed rnerthyron Iesu. Eu Duw a ofala fod i'r " Jon-

athan" Samsonaidd hwn loned ei freichiau o waith rhwng ei

gaethfasnach a'i farnedigaethau cartrefol o for hyd for, a'i holl

gyssyiltiadau pellenig, pan y mae a'i Domahawk awchus, yn

torri i fynu ein byd bach fel y torra y cigydd ei fochyn ac y

tafia ef bob yn ddarn i'w ei ffetan fawr ddiwaelod ei hun, heb

iddo orfod llosgi ei fysedd drwy ladrata afalau poethion o farwor

Utah, ond odid.

Y RHYFEL.

Deciirecodd y byddinoedd unol eu hymosodiad ar Sebastopol

ar v 17fg o Hydref ; ac am amryw ddyddiau atebid cyt'arthiad

dros gapt o t'ugnelau trymion gan y Rwsiaid gyda y fath gyflym-

dra a grym nes gorfodi y prif swyddwyr, Brytanaidd a.Ffrengig i

gyfaddef fod rmvy o waith o'u blaen nag a feddyliasant o lawer;

yr hyn a baicdd iddynt gryfhau eu gwrtliglawddfeydd a dwyn

magnelau trymion o'r llougau. Yr oedd y Rwsiaid wedi saethu

ntrnt tua phumlheg mil o beleni cyn c*el un yn ol. Cafodd y

.?Iran cud golled fawr drwy fiyrujgnvydd y gelyn ar eu tyrau a
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magnelau hirach na'r eiddynt hwy hyd nes, i gwblliau y ddifrod-

aeth, pelen boeth a daniodd eu pvlordy ac a chwythodd fagnelau

fe] y dynion a phob peth yn gymmysg i'r awyr. Ar y pryd hyn

yr boll longau Brytanaidd a Ffrengig a yinunasant yn eu rhuthr

ofiiadwy ar yr ochr forawl i'r dref, ac a ddeclueuasaut saethn pel-

enau a chragenau tan 11yd nes y taenodi) y ddu-nos ei mhantell i

guddio yr yinladdwyr o wydd eu gilydd ; lladdwyd amryw ugein-

iau, a chlwyfwyd amryw gannoedd o'r ruorwyr ar fwrddau y
Hongau, tra yr oedd marwolavih yn marchog yu ei fawr rwysg yn

niblitb. y rnilwyr drw.y'l uos a'r dydd braidd ; ac ni wyddus eu

fhif byd yn hyn.

Ar y 25, rhutbrodd tua deug mil ar hcgain o'r gelynion o'r tu

ol i'r byddinoedd yn bollol ddiddysgwyl, ffodd wyth mil o'r Twrc-

iaid o'u blaen, meddiannwyd eu magnelau, o dan nodded y rhai

rhuthrai y gelyn yn mlaen yn eofn yn ei ymosodiad ar y brif

fyddin. drwy gatrawdau cyfain braidd o'n gwyr ceffvlau, hyd nes

y daeth y brif fyddin i'w cynnorthwyo; yr oedd rhan arall o

fyddin y Rwsiaid wedi riiuthro allan o'u cestyll he/yd, fel yr oedd

eiu byddinoedd yn y canul braidd, o leiaf ruewn cyflwr peryglus

rhwng y ddau dan, eithr ciewrder a grym aria a y Cadfridog Evans

a'i fyddin a yrasant y gelynion hyay i ffoi ganadaeltua milyn feirw

ar eu hoi. Pe lhvyddaseut yn eu hymgyrcb auturus hwn, buas-

ent wedi cau rhwng ein byddinoedd a'u llongau a'u nwyfau rhyf-

e! hel'yd,a chauasent hwy rhwng dau dan poeth. Ail-sefydla y
gelyn ei amddiflfynfeydd bob nosy dystrywir yn y dydd, adywed-

ir (oil y dref inewn cytiwr ofnadwy o druenus—y dramwyfeydd ar

hyd yr beolydd wedi eu rhwystro gan gelaneddau pudredig,—

y

dwfr rbedfgog wedi ei dori ymaith oddiwrthvnt erys amryw ddydd-

iau,ua dim i'w gael oud yr hyn y caniateir i'r gwragedd a'r plant ei

yinofyn cyn codiad haul; ac y mae llawer o arian yn cael eu

eynnyg am wyuraid o ddwfr glan. Cwyrapoud pnmp o'u prif

gadfridogion yn y ddiuas yn ddiweddar.

Ar y '26, ymosododd y Rwsiaid dracbefn yn ffyrnig a'u gwyr

IraeJ a'u bidawgau, oiid i gael eu gyru yn ol gyda Uaddfa

ereby11 y tro hwn etto. Tadir tua banner canto filoedd o gregyn

tanllyd i'w plitb yn ddyddiol. Egyr tyrau newyddion eu tanau

dynystriol ar y byddinoedd unol yu barhaus lie na ddysgwyliasid

fod dim yn deh\g yn bod yno, ac hyd yu hyn ni welir tebyg i

ddiwedd y rhyfel.
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AMRYWIAETHAU, &c.

I iachau iselder v-bryd. Ni niweidiwyd ysbryd neb drwy
.gyflawni ei ddyledswydd. I'r gwrthwvneb. prawfy cyflawniad

o un weithred ddaionus, gorcbiygiad tetntasiynau, neu abertli-

iad o chwant ncu hunan-les er mwyn cydwybod yn falm mwy
iachusol rhag iselder ysbryd. nag a fyddai y mwynhad o'r oyf-

ryw, nag unrhj'w duifvrwch na ehwnaniaeth. A pharhad o'r

fsth ymro:idau ac aberthau oddiar ufydd-dod i Dduw yw y
feddyginiaeth oreu oil rhag iselder ysbryd.

Cynndrthwy i'r Clwyfeimgion.—Casglwyd yn agos i ddeng
mil o bunnau yn ddiwedda" i'r mihvyr a orweddant dan eu
clwyfau yn Scutari; ac mae y llywod'raeth wedi cael gan Fon-
eddiges enwog o Loegr fyned i Scutari i arolygu dosparth o

feddygon benywaidd i grnnorthwyo y lleill, a diau y gwnant
fawr les.

Apr! auk am! !— Dyvred Newyrld'adur o St. Louis fod y
"Mormoniaid" wedi darganfod niwn aur ar hyd glanau y Dyfr-

oedd melys, o dri i bedwar cant o filltirocdd yr ochr hyn i

Ddinasy LI. H. Mawr, ac ftxt amryw yn ei grynhoi yn gyflym!
" Mormoniaid"- a ddgrganfyddafseHt aur California, a dywedodd
Mewyddiadur Fwurhyn Gobaith Da, ar yr acbiysur o fod y
cenadon " Mormonaidd" yno wedi darganfod aur, '* Fod y ddaear

yn troi yn aur o dan wadnau traed y Mormoniaid ffordd y
cerddant." Nid rhyfedd hyn gan mai eiddo eu Tad yw aury byd!

Cymmanfaoedd v Gogledd. Cynnelir Cymtrianfa SirFflint

ar f I2fed o Dachwedd, Sir Ddinbych ar y 19eg, Dyffryn Conwy
ar y 26am, a Sir Eeirionydd ar y 3ydd o Ragfyr.

Deebystadau am hwrtAU o Hvd. 27 hid Tach. 11.

—

Charles Harmon, £5 10s; Griffith Roberts, £1 Is.

*** Auf'oner pob llythynui, yn cynnwys eirchion a thaliadau

i Copt. Jones, " TJctgorn Scion" Office Swansea.
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SANTEIDDRAD.

GAN T LLYW7DD P. D. KJC HARDS.

Ni ddysgir ni gan yr ysgrythyrau mai dyIanwad ar yr Ysbryd

yn anymddibyriol ar y corff ydyw santeiddhad. Eithr i'r

gwrthwyneb, dysgir ni yn mhob man gan yr ysgrthyrau, rhes-

wm, a dadguddiadau diveddar, na pherffeithir yr ysbryd beb y
corff. Ni ddichon y nai'l fod yn bur a santaidd oddigertb fod

y Hall felly befyd. Mae hwn yn bwnc pwysig ag y gwahaniaeth-

wn yn fawr yn ein barn am dano oddiwrth amrywiol seetau

Cristioncgol ein hoes. Tra y credant hivy mai cyfnewid a

santeiddio y galon yn unig sydd yn anghenrheidiol, gan ddi-

brisio ordinhadau puredigawl cyssylltiedig uniongyrchol a'r

corff, credwn ninnau fod santeiddiad yr ysbryd a'r corff o gyd-

bwys er mwynhau iachawdwriaeth. Credwn hefyd mewn cadw

nid yn unig ein cyrff a'n hysbrydoedd yn bur a glan, eithr ein

haneddau, ein dinasoedd, a'n tiroedd, a phob peth sydd o dan

ein gofal. Cydnabydda y gonest g,\lon, drwy gymhariaetbau,

y gwahaniaeth mawr a raid fod rhwng awyrgylch foesol din-

asoedd y Saint yn Nyffrynoedd y mynyddoedd a dinasoedd y
byd yn gyffredinol.

Mae trigolion y byd yn Gristioncgion, Mahometan iaid a

Phaganiaid gyda'u brer.incedd. gwladwrii.ethwyr ac Offeiriaid

wedi gwyro mor belled mewn natur, halcgi mewn gwaed, ac

ymgyndvnu yn eu tymhe: au, ac mor ddrwg. liwiedig} w Ihgaid
36 pris 1$.]
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eu meddyliau dan orchudd rhagrith a tliwyll greddfol, fel 7
m le yn anhawdd iddynt gant'od un ardderchogrwydd yn eg*

wyddorion gogoneddus yr iachawdwriaeth. Ymddengya y pur

yn anmhur iddynt hwy, a'rllygredig a'r dilun yn Ian a gwedd-

aidd. Cirant y tywyllwch oblegid mai cydrywiol yw a'u

gweithredoedd, a phan yr ymddysclaeria y goleuni ni chan-

fyddant ef. Oft) sydd ar yr ychydig a ganfyddant gyfiym

ddirywiad eu rhywiogaeth drwy ben-rhyddid afreolus yr ain-

serau, vr anil buteindra a fodola, yr aberth filoedd o t'enywod

i Foioch nwydau annaturiol ac halogeuig dynion, yr analluog-

rwydd ineddwl, y gwendid a'r anmhrydferthwch corfforol. a

orfodir ar y genedlaeth bresennol, yr hwn, oddiwrth olwg

presennol pethau, a gynuydda yn anocheladwy yn y nesaf, i

ddweyd eu daliadau, rhag i rywun, dysgedigyn nliybiadau gau

y dyddiau liyn o weddeidd-dra, waeddi allan "Cywilydd," tra

y dichon Da oddefai ei ddrwgarferion ei bun amlygrwydd i'r

goleuni. Vn y ffordd hyn y gadawwyd i ddynolryw fyned yn

mlaen yneu Uwybr gbwared, hyd nes y mag yn ddiarebol mai

ychydig a droant oddiwrth ddrygioni, ac a lynant wrth y gwir-

ionedd o gariad tuag atto

I'r Saint, y mae pob peth yn dynimorol, a phob peth yn ys-

brydol, neu mewn ge'riau ereill, maey tymmorol a'r ysbrydol

yn gyssylltiedig a ehydblethiedig, mor agos fel rias gellir tynu

liinell ymraniadol rhyngddynt. Ceir maddeuant pechodau

trwy fedydd, a dawn yr ysbryd Glan trwy arddodiad dwylaw.

Ni dderbyiii'wn byth ordinhadau uchelach yr Offeiriadaeth,

profi ei ddylanwadau santeiddiol, a chael ein haddasu i fod yn

Iachawdwyr ar Fynydd Seion. oddieithr i ni foddloni i ym-

deithio i'r'ymgasgl-fan, a chymbwyso ein meddiannau a'n

llafur er adeiiadu Tend, yn mha un y derbyimvn y benditbion

hyn. Ac yn y diwedd ni chawn fyned byth i breSennoldeb y

Tad, a gallu byw yn yr elfen hyny sydd fel tan ysol i bob peth

anmhur ac ansantaidd, oddieithr i ni santeiddio yr Arglwydd

ynein calonau, ac ymwneyd ag egwyddorion y santeiddhad

hwuw, trwy ymgadw rhag, a gorchfygu pob mynwes ddrwg,

gan buro ein cyrffoddiwrfch bob ailendid, a rhoddi ein hunaiii

yn weithredol, a'r oil ag y goso !odd yr Arglwydd ni yn orach-

wylwyr arno, er adeiladaeth ei deytnas Ef. Nid digon yw

crefydd atbrawiaethol heb ei hymsrferyd. Y gorchymyn a
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*
J

:th alian i ddynion — " Dewiswch heddyw pwy a wasanaeth-

wch." I'r rhai a glywsant yr Efengyl, nid oes canol-dir, rhaid

iddynt ddewis y goleuni ac aros ynddo, neu grwydro yn y
Cywyilwch hwnw a'u hamguddia mewn dystryw.

Y cyfryw ag sydd yn mhlith y Saint ag enw eu bod yn fyw,

eithr yrlynt feirw i ifydd a gweithredoedd da, y rhai unwaith a

dderbyniasant dystiolaeth yr Ysbryd, eithr a gollasant ei allu,

ydynt o hyd rnewn perygl o gael eu hnnain yn garcharorion

wrth ewyllys y diafol, i'w dinystr eu hunain. oddieithr iddynt

ymddeffroi i newydd-deb buchedd. a santeiddhad corff ac ys-

bryd, a rhodio yn ddiwyd yn ordinkadau yr efengyl.

Felyr ymledaena y gwirionedd, ac y daw goleuni dadguddiad

yij ddyselaeriacb, dynoethir galluoedd y tywyllwch hefyd yn

amlyeaeh. Tra yr yniestyna yr Acglwydd iaehawdwriaeth i'r

rhaia'i derbynia, maeelfenau dystryw hefyd ar waith-, a'r rhai

hyny a ail ant weithredu ffydd, a hdni bendithion yr Offeiriad-

aeth, trwy ufydd-dod i'w gofyniadau,yn unig a allant erfyn an;

ddiogelwch rhaggalluoedd y drwg.

Cyf. Wai. Lewis.

DYFYNIAD O LYTHYR AT Y LLYWYDD BRIGHAM
YOUNG.

" Glanyr Afon Leidiog, 200 miliar o Parowan,

Sul, Mai 28, 1 854.

"Yitwyfyn iach ac yn teimlo yn dda. Mae y cwmpeini yn
iach ac wrth eu bodd. ac yn gytun. .

''Bum am ehwe milltir i fyny i'r cwrn i bentref Indiaidd.

Anrhegais yr hen Flaenor a chrys newydd, ac aeth y brawd
White y cyfieithydd a minnau gydag ef heb arfau na gwyliad-

•wriaeth. Canfyddasotn tua i 50 o Indiaid, yn wyr, gwragedd,

a phlant, yn eu luick-e-ups, rhyw lun o gysgod o bolion a gwellt.

Yr oedd ein gwersyll yn llawn ar yr un pryd, a gallasem eu

gweled yn mhlith y dolydd a'r bryniau yn mhob pwynt. Ni a

welsom oddeutu erw o wenith gan mwyafyn un corff. Yr oedd

llawer o hono yn addfed, a pheth o bono wedi ei dorri, a'i osod

yn ystodau
;
yr oedd cyfuwch a'm ysgvvyddau, a mesurodd'

ptth o hono hyd fy nhrwyu. Gwelais hefyd erddi harddwych 1
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o ffa, pwropiynau, llafur, &c, vedi eu gosod yorestrfBach or-,

ac yr oedd cronfeydd bychain er dwfrhau rhwng pob rhestr,

chronfeydd mawrion yma ac acw er dhvallu yr oil.

" Yr oedd y tir yn dda. Tyfa chwyn ac ysgaU yn y rban ddi~

wrtaith cjfuwch a'm pen pan ar gefn ceffyl. Mae yma gap-

noedd os nad miloedd o erwau. Mae j dolydd yn llydain er

torri a phori. Wire grass, red top, caves, milk-weed», y$gall T

helyg, &e., ydynty prif wyrdd-lysiau. Mae y dwfryn gyfieus

neillduol er dyfpb.au; nid yw byth yn brin nac yn orniodol o-

herwydd ei darddiad p fiynnonau. Y mae yn loyw a plmr. ac

yn dymherus i ymdroclii, Mae yno ddigon o bwer dwfr a

chwarelau cerry;j.

" Oddiamgylch ogylch i'r Eden hon y mae tin eang ddiffaetfa-

wch. Dywed yr Iudiaid am diroedd ereili mevrn dyffry«oedd

ereill a gynyrchant wenith. Tebygwn y cynnelid 2000 oeneidiau-

yma, pe gellid cael sei'ydliad, melin, a Uythyr- gludiad."

" P. P. Pratt."

k gyfieittaiwyd van Wm. L-v»is

TET^L YR ARGLWYDD.

Yn ngohvg yr oil ag yr adlewyrchodd pelydrautanbeidiawl gol-

euni y nef ar amrantau eu golygon ysbrydol i ddangos iddynl

yr uoig ffordd i wynfyd a gogoniant—y darpariadau anhebgorol

idilynt, ar eu rhan eu bunain, eu teuluoedd, a'u mheirw; i'r

eyfryw a ddysgwyd gan y Pen saer celfydd ei hun, ni raid-i ni

argralFu ar en dealltwriaelh pa ddefnyddioFdeb yw Tend ; ac

fe ddy!ai,dyled;-vvydd y rliai a ddysgwyliant y fath fawrion

ryfeddodau ynddi fad o flaen eu llygaid, a'r meddwl am y
mwynhad o honynt yn eu eoffhau mai gwaith perthynol i bob

un yw ei badtiladu. Etto, pleser genym goffhau meddyliau pur-

aidd y rbai difeddwl ar y mater liwn yn brydlon, fe\ y eaffont

gyfle i brofi erbyn terfyniad y ehwarter a'r flwyddyn nad ydynt

wedi anghofio Seion na?
l harddweh a'i godidawgrwydd penaf.

Hyderwn nad anghofiodd neb o'r Saint, yn neillduol y Llyw-

yddion, braint fwyaf y rhai yw aiofygu IlGsiant Seion a chario

ei hamcanion i ben, fod y Bfif Lywyddraeth wedi dymuno ar"

yr boll Saint Prydeinig, Iryd y bo yn bosibl, i gyfranu deunaw
•-

,

j lyni
'

" i $ II
"'
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ml. Swm bychan, debygid, hawdd i bob un rifo drosto

mn ; etto, pe gofyuem pa nifer a dalasant hyn, betli a atebid ?

Ai yr banner? Nadd©, nac un o bob pedwar chwaith hyl yn hyn

!

O'r oil a dderbyniwyd o ddechreu y fiwyddyn hyd ddiwedd y

lydd chwarfcer nid yw gymmaini a phedair eeiniog gogyfera

phob un c'r Saint ! A gawn ni sylw buan y rhai y perthyna at

hyn? Tebygol fed llawer yn bwriadu talu y cyfan cyn diwedd

yflwyddyu, «sithr gwell talu bob tri mis: canys gellir defnyddio

yr a nan i brynu y nwyfau anghenrhaidiol yn y wlad hon a'u

lanfen yno, ac felly gallant fod mewu gwasanaeth lawer iawn

yn gynt.

Gan na ofynir gan neb o honora ond yr hyn a ofyna Duw
genym. ac na ofyna. Ele ond yr hyn y gellir ei gyflawni, ni

ddirnadwn ni pa fedd yr ymgysura Llywyddioa Cynnadleddau

-eu bod wedi gwneyd yr oil a allent, tra y ruae ffeitliiau fel yr

uchod yn syllu y j eu llygaid!

Ymbleserwa yn ein kymdrechiadau i adeiladu Tend Dduw,

megys y dysgwyliwn ymbleseru—ymddigrifo, ac ymsant-

teiddio niewn nefolder lion drwy weinyddiad ei hordinhadau

<d\vyfol hL

LLYTHYE J. EICKARDS.

Mountain Ask, Hyd. 29, 1854-

Anwix Lywvoi) Jokes,—Yr oeddwn er ys ychydig fisoedd

wedi penderiynu ymlwybro drosy dyiiu'.er y gv/anwyn dyfodoL,

end wedi myned yno yn iy meddwl, holais fy h'un, pa mor

ddedwydd y gallaf fod, a myned yr amser hwnw. Y mae fy

niiylwyth a'm eydnabod yn eu sefyllfa amddifad o wir grefydd

3'i> dyfod i'm meddwl, ac felly yn peri auesmwythder; gan hyny

yr wyf yn penderiynu myned i odreu Sir Aberteifi tua mis

Chwefror nesaf, i bregetlm yno am fiwyddyn, a gofalwch arfod

genych ddigon o Draethedau, yn enwedig y rhai dimeiau a

dieiniogau; nid oes na phalas, ty na thwlc lie y triga dynioa

ar na chant gynnyg arnyiit gyda thystiolaeth yn y fiwyddyn

jiesaf, o fe-.vii i'r ewmpasoedd aew o leiaf. os yr Arglwydd a'i

ui/n. Mi af a'm teulu gyda mi. ac y mae genyf ddigon offijdd

Jia clmiS, fod naewn angLen bwyd na dillad, am fiwyddyn betk



-3bG edgorn sek:;.

bynag. Yr wyf fi yn nvyned i wneyd cymrnaint, os trad mwy
o waith nag un dwy ganglion sydd yn y cwm hwn yn ol y
ffydd bresennol, ac os ydyeh chwi yn dweyd " felly bo," mi a

af, ac a argyhoeddaf, a bedyddiaf yr onestion trwy allu Duw.

Yna hyderaf am ddedwyddvcb yr ochr draw.

Yr ydym yn myned yn y blaon yraa trwy y cwm hwn yii.

awr yn well nag y buom er ys blynyddau. mwy o Ysbryd y
Jbywyd yn ein piith, ac o ymdrech gyda phob rhan o'r gwaith.

Eicli cyd-was,

J. RlCHASDS.

[Darllener yr uchod ac efalvcher ef gan yr oil a alio, yn neill-

duol na ymffrostied y swyddwyr dideulu. pan y teimla pen teultt

mor liosog a'r uchod i fyned i'r winllan ! Mawr Iwyddiant a

gaffo y Brawd Ricbards, a'rhwnab'iay winilana'i diwallc ef a'i

deulu yw gweddi y-^-GoL.]

TYNGHED SIR JOHN FRANKLIN.

Hvsbys i'n holl ddarllenwyr, ond odid, yw fod y boneddwr hwn

wedi enwogi ei bun drwy fyned ar fordaith er ys blynyddau ya

ol, i chwilio am agorfa rhwngi mynyddau rhewog yr eithaiion-

gogleddol; fod ei ddystawrwydd hynod wedi creu ofnau am ei

ddiogelwch; bod y llywodraeth wedi anfon cenadon i chwilio.

am dano, a bod ei wraig ef wedi myned gyda hwynt, a'r oil yn

aflwyddiannus. O'r diwedd ceir yr hanes a ganlyn gan fon-

eddwr o'r enw John Rae, yr hwn a enwogodd ei bun drwy

deithio hyd gyffiniau y moroedd gogleddol, a'r hwn a geisiai yn

ofer gan y llywodraeth a'r wlad, er's blynyddau ei goelio fod ei

wybodaeth o ansawdd y wlad yn ei orfodi i gredu fod Sir J. wedi

Gael ei sugno gyda'r ia i'r Great Fish River, a thaer erfyniai

gvnnorthwy i chwilio ynoamdano, ond nid oedd neb a'i coeliai,

Eithr yn awr, ar ei ddychweliad o'r wlad bono, prawf drwy

ffeithiau fod ei syniadau blaenorol yn gywir; bysbyswyd ef ga»

drigolion yr eithafion hyny iddynt weled tua deugain o forwyr

yn teitbio yn lluddiedig, nid ne*pell o Fish River, lie y dywed-

asent i'w llongau gael eu dryllio rhwng mynyddau o rew ;
eat

*K>d yn llusgo bad gyda hwy, a'u bod yn brio o fwycL Yn ddi~
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•weddaraeb, gwelodd amryw nwyfau gan y brodorinn abertbyn-

ai i'r orymdaith bono, ac yn mhlith llawer o betbau ereill a

ddygodd gydag ef yn ol, yr oedd lhvyau arian ag enw Sir John

Franklin arnynt, ac ar ereill enwau amryw o'i gyd-deithwyr.

Trwy gyfarvryddyd y brodorion aeth Mr. Kae iVlle y cyfeirient;

ef ato, a »of!dus yw dweyd, cafodd yno ffeithiau galarus i brofi

fod en tynghed wedi ei sefydlu—eu bod wedi niarw o newyn
;

neu o leiaf, gwelodd ddeg ar hugain yn gorwedd gyda'u gilydd,

pa rai, a ddeallid wrth sefyllfa ddrylliog rbai o'r cyrS'. a cliyn-

nwysiad y crochanau oedd ar eu pwys, oeddynt wedi bod yn

bwyta y meirw eyn trengu! Cafodd bump ereili ar ynys gyf-

agos, ymddangosai un ohonynt fel pebuasai Swyddog ; meddai

ei yspienddrvch yn grogedig ar ei ysgwydd, a'i ddryll dau-faril

odditano. Mae y cyssondeb hanesyddol o'r darganfyddiadau

pertbynol yn profi mai ofer dysgwyl un o'rosgordd anffortunus

•yn ol i ddweyd banes mordaith na thynghed Syr John Frank-

lin a'i ganlynwyr.

ARDDANGHOSIAD BABANOD.

Yn mblith hynodion ffeiriau y byd gorllewinol, eu mharoau a

gasglasant gaxrt a saith «r hugain o'r holl liaws o fahanod a ddyg-

\yyd o'r pedair talaeth cyfochrog i dref Springville, Ohio, i gael

barn y beirniaid, a gwobrwyon i'r babanod glanat', harddaf, inwy-

&f iachusol,a rawyaf prydweddol
; ac yn mhlith y fall) liaws o

rai ag yr oedd mor naturiol i bob un weled ei " chyw ei hun vn
wyn boed arno y lliw a fyddo f gail pob un a fedd faban o un
math gydymdeimlo a'r beirniaid! Cafodd y maraau a ystyrient

ddolehiii) eu babanod eu bunain y miwsig pereiddial'i 'w tlustieu

y wledd oi-pu o fiwsig; serch fod adnabyddiaeth o fagnriaeth wedi

rbag-drefnu llawnder o offer ceidd i'r He erbyn crynboad y fyddin

cantotion ieuainc; er byny, gorohfygwyd hwynt oil—mynai yr

American iruanc glywed ei lais ei bun ynuchaf. Erguaethaf
pub ymilrecb boddid llais y trwmboon a'r drwm ei bun fe' lleisiau

yr amrywiol offer ereill yn y ffonllef, tra yr oedd " gobaitb eu

gwlad" yn arns yr arholiad ! Ni ddywedir pa wobr a gaf'odd yr

uchiif ei lais, eitlir ei bod yn nos braidd cyn penderfynu pa dri a

g-awsent y gwcbrwyon ; haerai y naill mai ei hail faban ar bym
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theg hi, a' ei harffed, a'i teilyngai, tra arall Va dangos aelods?»"

haidd, a.ra.11 bryd glanwaitb, nc eieill lygail, neu raoau ereil! o'u

hanwylia'd hwythau a ysiyrient yn anghydmarol. T;a vr ewyll-

ysiwn i'w rhietii I'&wr lawenydd gyda e» plant, ni chaoiatawn,

wrth g-vis, uud oes eu hanwylach yn mhellach i'r gorlkswin.

UDGOa'N SEION.

DYDD SADWRN, RHAG5TR, 2, 185-1.

Y fforud oreu i Draethodu !—I)ywed ambell un wrthy m
ei fod yn bwriadu gwerthu yr " hen stock" cyn ymofyn ych-

waneg o draethodau. I'r rhai cynnygiwn air o gynghor, a

ddysgasom drwy brofind, er y dylasem fel pawb weled y rhes

ymoldeb o'r peth ; yr hyn yw, fod ein llwyddiant i werthu yr

ail draethawd i ddyn yn dibynu ar natur y traethawd cyntaf

a gafodd; os nad oedd yn deail ac yn hoffi hwnw nid hawdd

fydd ganddo brynu yr ail; a clian mai yr egwyddorion cyntaf

ydynt hawddaf i'r byd eu deall a mwyaf addas iddynt, dysga

doethineb i beidio cynnyg iddynt yr hyn ni allant ei amgyffred

hyd nes eu dysgir, fel y dysgasom oil pa fodd i gael meddiant

o'r Dysgawdwr anffaeledig oddifry—Ysbryd y gwirionedd, yr

hwn yn unig a'n tywys i ddeall ac i iawn brisio y gwirioneddau

a gynnwysir mewn traethodau ereill; dysgwyd i ni oil y wers-

odidog hon pan yn blant yn yr ysgol, a da fyddai cofio y gair a

ddywed,— '''

y dyn anianol nid yw yn deall y pethau sydd o

Ysbryd Duw, o herwydd yn ysbrydol y bernir hwynt;" ac y

mae llwyddiant i werthu traethodau i raddau helaethaeh nac y
meddylia llawer, yn dibynu ar gyfaddasu y cyfryw i chwaeth

y prynwr; yr hwn, wedi cael yr un iawn i ddechreu a fyddai

yn fwy awyddus am chwaneg, hyd nes y inelys wleddai cyn hir

ar yr hwn a wrthodasai yn gyntaf. Ffordd go chwith i werthu

traethodau nac l lesoli dynion yw cyuihell arnynt y nwyfau a

feddir ar law er rowyii cael eu gwared ; eithr y ffordd oreu. a
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welsom i lwyddo yw rhoillaeth i blentyn, yrhwn a'i galluoga i

archwaethu bwyd cryf yn ei bryd; felly, dysgwn ninnau oil

wersi pa fodd i vverth traetbodau i'r byd, a chofiwn mai yr hwu

a hauo yn bria a feda hefyd yn brin.

Cymdeithasau traetbodau ydynt o fawr les lie eu cynnelir,

ac hyderwn y caffant gefnogaeth gryfaeh etto ; adwaenom

frawd a anrhegodd Gymdeithas ei Gangen a mil o wahanol

draethodau i'w rhoddi yn nwylawy Saint na allent brynu rhai;

a m.iwr fel yr ymbleserant yn myned a hwy o dy i dy, gan ea

oewid bob Sal a gadael un newydd yn eu lie; a mawr y \v y lies a'u

dilyna! Efelycher hwynt yn fwy.

Llywyddiaeth Utah.—Ceir He i feddwl wrth awydd Golygydd-

ion Prydeinig ac American aidd i gyhoeddi dychymraygion,

inai pleser mawr fyddai ganddynt gaely Llywydd B. Young o

Lywyddiaeth Utah. Dywedant i'r byd 1'od y pe.lair blynedd

ag yr oedd efe i Lywyddu wedi terfynuyn mis Medi diweddaf,

ac fod ysgrifenydd y Diriogaeth yn Llywyddu yn ei le byd oni

etholir olynydd iddo. Ond dalier hyria yn ngwyneb drych

breintlen sefydliad y Diriogaetb, yr lion sydd fel y canlyn: -

'• Dosran yr 2il. Cynnwysir gallu a hawl Tiriogaeth Utah

mewii Llywydd, yr hwn a w»sanaetha ei swydd am bedair

blynedd, ac hyd oni elmJo ei olynydd ei ethol a'i gimhwysu i'r

swydd."

Cyhuddant y Llywydd Young hefyd o esgeuluso anfon adys-

grifau o gyfreithiau Utah i'r Senedd Unol, ynghyd a gweirh

redoedd y Senedd Diriogacthol yn y ddwy flyriedd fynedol.

Eithr gwelir awydd y bobl hyn i'w euogfarnu yn amlycach

na'u doethineb yngwyneb y dyfyniad canlynol etto, o gyfraith

a wnaetb y Brif Sene Id,
—" Dosran 3ydd. Bydd hefyd ysgrif-

enydd i'r Diriogaeth ragenwol, yr hwn a breswylia ynddi, ac a

wasanaetha yn ei swyrdd am bedair blynedd, oddieitlir iddo gael

ei symmud gan Lywydd y Taleithiau Unol; dyledus f/dd arno

ef i ysgrifenu boll weitbredoedd y Senedd Diriogaethol gyfeir-

iedig, ynghyd a holl weitbredoedd y Llywydd yn ei gylch

Llywyddol yntau; dibyna arno ef [yr ysgrifenydd, gweler, ac nid

y LlyLcydd\~] i anfon un adysgrif o gyfreithiau a gweith red oedd*

y Senedd i Lywydd y Taleithiau, a dau adysgrif i siaradydd ty

y cynryehiolwyr, ac i'r Llywydd at wasanaeth y Senedd-dy. ar
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ncu cyn y dydd cyntaf o Ragfyr yn flynyddol." Felly mae y
Llywydd Young yn ddieuog etto, ac fe Lywydda oyhyd ag y
dewisa Duw iddo Lywyddu, er gwaethaf Golygyddion y byd!

Y Cynrychioliad Hanner blynyddol.—Gofynwn am y Cynrych-

ioliad, mor rjy ir ag y bo niorfd, gan bob Llywydd Cynnadledd

yn y Dywysogaeth, o rif y Cangenau, Archoffeiriaid, Henur-

iud. Offeiriaid, Athrawon, a Diaconiaid; hefyd rhif yrhai a

ysgyinnmnwyd, a farwasant, a yrnfudasant, ac a fedyddiwyd

yn yr hanner blwyddyn yn diweddu Rhagfyr 3lain, ynghyd a

chyfanrif o*r aelodau a'r swyddwyr, yn cynnwys y gwasgared-

igion hefyd wedi eu tanysgrifio gan y Llywydd a'r Ysgrifen-

ydd. Crefwn am gael y cynrychioliad Vr Swyddfa hon erbyn

Ion. iydd o bellaf, sj-lwer.

Gnlwn sylw neillduol—Llywyddion, Dosparthwyr a Thrysor-

wyr, ;it yr hyfforddiadati a gyhoeddasom yn rhif. 22, tud. 350,

o'r gyfrol hon o Udgorn Seios a chydweithrediad a hwynt

hyd y b'o yn eu gallu i wneuthnr, ae fe all pob un wneuthur a

wnelo erbyn yr 'ameer nodedig' gystal ag erbyn deu-ddydd neu

ori wedi livnv.

Penfro Ogleddol.— Cyna&Bwyd y Gymanfa lion yn Aber-

gwa*n ar y !9eg *'r -Ofed o'r mis fawn, a chynryehiolwydfel y

canlyn:— 4 Cangen, 13 Henuriad, 4 Offeriad, 1 Athraw, -2 Ddi-

acon, 1 wedi ei fedyddio, I wedi marw, a'r cyntaf un er pan

sefydlwyd y Gynnadled i, 5 wedi ynifudo, a'r cvfan yn -J9.

Cafwyd undeb yn mhob peth, a llawer o gynghorion dydJ-

orol gan y Llywydd Jeremy, ac ereill.

Rhaddhawyd y Llywydd David Eees M y jjall yrabarotoi i

ymfudo, gyda chymmeradwyaeth ddieitbriad ar ol rhodrii i fynu

boll gyfrifon y Gynnadledd ya foddhaol. ac etholwyd yr Hen-

uriad Thomas D. Fvans i'r Llywyddiaeth yn ei le am yr aniser

presennol. Cafodd annogaethau y Llywydd Jeremy i draeth-

olu a thystiolaethu efFaith arfeddyliau y Saint, fel ag i bender-

iymi ymroi yn ffyddlonach nag erioed.

T. D. Ev.aNS, Llywydd.

T. Evans, Ysgrifenydd.
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B:ijrh,'i>i;ori— Hysbysa y Llywydd D. Daniels ei fod ef a*r

Llywydd Morgans wedi Ikfurio yn ddiwyd trwy wahanol
barthau o'r wlad hon, a chael maesydd eang heb lafurwyr, a.

threfydd aniryw yn gwaeddi am air y bywyd, hob neb i'w

diwallu. Ymfywiogodd araryw Saint gwasgaredig y rhai a

addunerfent fwy ffyddlondeb o hyn allan i draethodu ac i iawn
gyfranu gair y gwirionedd i'r miloedd eneidiau anfarwol a ym-
dreiglant mev.n caddug moesol i'r byd anadnabyddus o'u

iiymyl.

Sir Aberteiji.— Cynfialiwyd y Gymmanfa hon yn y Cwit
Newydd, ar y I2fed o'r mis hyrn, pryd y eafwyd rhifedi y
Cangenau yn 5 ; Henuriaid 15, Offeirjaid 4, Athrawon 8, Diae-
oniaid 1. bedyddiwyd 4. yr oil yn 198, n^wn pemlerfyniad i

yffiegni'o gyda gwaith yr Arglwydd.

Cafwyd gwrandawiad Uiosog ac astud gati y cyfeillion o'r

byd. a charedigrwydd haehoiuis iawn tuag at y Saint.

Dysgodd y Llywydd Jeremy yn eglur iawn y mau r les a ail y
Saint wneutlmr i'w cymmydogion drvvy ymegn'io i werthu a
dosparrlm traethodau iddynt er eu goleuo yn y ffordd a ar-

wainia i Deyrnas Dduw—y cyfleusdra rhagorol a ddyry liyny

iddynt i ddeall pwy sydd yn cam ac yn dymuno caei gwirion-
edd ac i dystiolaethu iddynt; acaddunedodd y Saint i ymroi i

wneutlmr fe\\y.

Cafodd tystiolaetb.au y Llywyddion T. Jeremy, B. Evan 5, ac
ereill effaith ddymuool ar y gvrrandawyr, a chreodd adroddiad
o hanes Seion gryn awydd am fyned yno. Addawodd yr hdj
Saint hefyd dalu yr oil sydd ddyledus am lyfrau erbyn diwedd
y flwyddyn.

B. Eta'SS, Llywydd,

J. MV.jtGANS, Ysgriftndd.

ANSAWDD Y GCGLE0D, AC HAKESJON O'R
bYFFRYN

St. Sior, Tach. 24, 1854.

Anwvl Lywvdd Jonfs,— Defnyddiaf yr yohydig fynudau hva
i anion gair atoch, gan eich hysbysu fod pub peth yn dda gyda ni
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y,n bresenool. Mae y Saint yn Sir Friint yn myued rhagddytu

yn well nag y buont er ys tro,—pob peth raewn trefn dda,—urt-

deb da yn mhlith y swyddogion, a phawb yn lied gadarn yn y
ffydd; ond yr oedd Canteen y Cefn Mawr wedi dyoddef ychydig

trwy fod nai- i Brigham Young, yr bwn (ebe fe) sydd yn teithio

yn y Gynoadiedd nesaf, wedi bod yno y Sul, ac fe'i gwrthodwyd

ef ganddynt am nad oedd ganddo drw'ydded; yna troes yn

fradwr, ac a ddywododd lawer o gelwyddau yuo with y Saint a'r

byd, gan ddweyd mat ymladd cwn a cheiiiogod yr oeddynt yn y
Dyffryn ar v Snl, ue fod vn vbaid i bawb fod yn gaeth weisiorj .

gadw y penaethiaid, bod yno filoedd eisiau dod yn ol pe caffent

— fod ei dad wedi toni calon ei fam trwy lod yn well gauddo ani

wragedd ereili na hi, a 11 uoedd o bethau cyffelyb.

."vine yno f«y o werthu llyi'rau nag a (a e'rs cryn amser. Cawsom
Gyminani'a dda yn Newmarket hefyd y Sul diweddaf, gwell nag

a gawsom e. vs. talni
;
pob peth yn dda a gwrandawiad astud gan

y byd.

Yr ydym vn uwlertbu Uyfrau yn lie 1 dda, ond y mae lie i ni

weila. Darllenais eich uu'no aethau yn yv Udgoun, i glywedig

aeth yr holl Saint, o bertkyius i dalu am lyfrau, ac y mae+>ob

arwyddion mai j^wella a wnavvn.

Cadaruhausom un o'r Wesleyaid yn y Gymman fa ; ac yr oedd

UQ arall o'r Wesley aid yn Nghymu>a«:a Sir F flint yn tystio ar ol

dyfod all an " ei fod yn meddwl ei foil yn y nefoedd."

Derbyuiais lythyr oddiwnh fy nhad, dyddiedig Medi 29, yn

hysbysu ei fod yri iac!> yngbyd a pliawbo'm perthynasau, a pbob

un o'r Cymry mor belled ag yr oedd yn bysbys n honynt. Hef'yd

y tod John Roberts, Newmaiket, yngbyd ag ereili o'r Cymry, yn

dyfod i raewn i'r Ddinas drano th, set" y 30ain o Fedi, ac fod

John Williams o Dieffynon a'i deulu, yngbyd ag ereiil o Gymru,

i ddyfod ydydd Llun caulynol, ac fud !la»er iawu o waggeni wed;

royned yn inhell i'w cytari'od. Dywedodd i'ud G. A. Smith wedi

dyfod i'r Ddinas i ymofyn dynion i ddeheubartu y Dirogaetb i

ddarostwng yr Tndiaid a_; oedd yn aftonyddu. Prydnawn yr un

dvdd dneth tua 5C0 o wyr meireh i'r Ddinas o'r Taleithijru, i fod

at wasanaetb y L'ywydd Young, wedi eu danfou i'r perwvl. Y
mae pob peth yn myned yn mlaen yn rliagorol o dda. Bu farw

yr hen frawd R. Humphreys (Garddur y Garu, gynt,) bytbefnos

eyn cyrhaedd y ddinas.
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Mae Cymro yma wedi bod yn yr America, yn perthyn i'r

Annibynwyr, sef Dr. Thomas, yr birn sydd yn areithio o dref i

dref ary rhesyroolde-b a'r an^hpnrlieidrwydd o yrafudo i'r Am-
erica, &r. Y rcae yn canmol preswylfa y Saint, ac yn dweyd os

oes ar bold eisieu myned i fyw i wlad dangnefeddus, ac iachus,

am iddynt fyned i wlad y Saint, lie nad oes caniatad i neb f'eddwi,

na thyugu na rhegu ; hef'yd, lie nad oes na phutain na Madron!

Mae hynv wedi cy/newid tffmladau llawer tnag at y Saint mewn
rhai lleoedd yuia.

Gwelwcfa yn dda I'y nghono at y brodyr Thos Jeremy a D.

Daniels.

Eich gostynfedig frawd yn y C. TM
J. Parky-.

[Mae yn dda ^enym glywed fod y Saint yn sylwi ar y cyni;hor-

ion a fnffant mnr fynych, p-ri fodd i ymddwyn tnag at gnvydriaid

a wibiant i'w plitb beb drwyddedi ; cams diau mai amlhau ei

offerynau a una y diafol, er y rhaid ei bnd yn wael a>no am
weisicn pan y deiif'yn un (el yr hwn y cy/'eirir atto. Ni raid i ni

ddweyd mai anwiredd gvybodus i ni yw pob gair o'r hyn a

ddywedodd ; ond gwell i ni yw dweyd nad oes gan Brigharn

Young yr un hai o'r enw yna, rnag ofn y treia dwylio ereill. Na
rodder lie. meddwn etio, i neb heb drwydded, neu ei chyfartal

drwy adnabyddiaeih bi-r&onol.

Cyd'awenbawn a'r hugail Parry yn y gobaitb y cyflawna y
Saint yr addunedau a trnaethant, canys nid yr addunedau oud y
eyflawniad a I'endithia Dow a llwyddiant.

Ysbryd y gwirionedd a barhao i gy/'arwyddo yr areitbiwr, a

mawr Iwyddiant o'i lafur a gHfifo. Er mai dyledswydd diddioleb

jiob dyn yw dweyd y gwir ar bawb, etto y mae dweyd gwirionedd-

au gwybodus am y Saint yn beth mor anghyfTredin, fe) y teirolwn

cbwant i ddarj'j;os ein cvmmeradwyaeth o bono drwy ddiolch i'r

ambell un a'i gwoa, ac hyderwry parba yntau mor annibynoi, ar

byd y nod ei Irodyr yr " Annibynwyr," a rbv.yfo i i'ynu ffrvdlif y
gwirionedd, yn hytrach nng gyda'r liii gerwin ddigolus rbagfarn.

Pedywedai pawb ond y gwir, gwyddom na chlywid un yn dweyd

yn arogen am y Moimom'aid npg a ddyned y Dr. Tbomas cyfeir-

iedig. Etto, gan na archwaetha p.iwb y gwir, rhaid i gyila y lieill

-, -i rhywhetb a:\ili— Grr. }
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GASGCIAD Y SAINT.

GAS GWILYM DDU O SEION.

Y dvdd a ragwelwyd gan Santaidd brophwydij

A phutrieirch wawriodd uwch goror ein byd,

Allweddau'r or'chwyliacth ddiweddaf a roddwyd,

Er casglu plant Israel o bob p >rth ynghyd.

iliogaetb hen Abraham, Isaac a Jacob,

A fuojjt ar wasjjar am oesoedd yn bvw;

" Dv had a adwaeui yn mhlith y Cenedloedd,"

—

Mead lion brophwyduliaeth gan brophwyd i Dduiv.

Yn anr mae cenadon Diw'r nef yn pregetbu,

'B. efengyl dragwyddol i bobloedd y byd,

Oil v?edi eu hanlon roewn dwyfol awdurd'.id,

I bob parth o'r ddaear ar led ac ar hyd,

A dyma'r " pcsgodwyr'' a'r " hfelwyr'' ragwelwyd,

Gynt gun yr hen brophwyd drwy Ysbryd ei Dduw,

Yn casglu y Saint yn y dyddiau diweddaf,

blith y cenedloedd lie buontyu byw.

O Babilon fawr cyn ei chwymp deuant allan,

Yn lluoedd afrifed wrtb alwad Duw'r nef;

Fel cwmwl,— f'el nil'wl, ac fel colomenod,

Yn gluu i'w ffeuestri ehedant tua thref.

Plant Ephraioi i Seion, i wlad y gorllewin,

A'r deg llwyth o'r gogledd ddo'ut adref bob un;

Plant Juda a ddetiant i ben Balestina,

1 godi eu Teml cyn de! Mab y Dyn.

Hen Satan a rwymir, a'n Hiesti deyrnasa,

Dms fil n flvnyddoedd yn nghanol ei Saint

;

G«na hwynt yn Offeiriaid i'w Dad a Breninoedd,

Yn nheyrnas y nefoedd,—-O, freiniol wir fraint !

Hii Abraham, Isaac, a Jacob by fh rawyach,

Ni chant eu gwasgaru inedd geiriau Duw loi;-

Oud gyda ea Bienin tragwyddol teyrnasant,

Bros bedwar bau daear ac o lor byd lor.
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NEWYDDION O'R DYFFRYN.

JsYM a dderbyniasom y ' Deseret News' hyd Medi 28, yrhwu a'n

hvsbysa fud dan frawd wedi cyrhaedd yno ar y 26 Jno'r Taleith-

iau, wedi gadael yr yinfudwyr yn gyff'redinol mswu iechyd &

hwylusdod, er eu bod g.u mwyaf yn ddiweddaiach nac arferol.

Djsgwylid hwynt oil i ddiddosrwvdd trwy gynnurthwy prydlou

y gweddeuau o'r Dyffryn cyn y geuaf. Ceir cawodydd o gynnar

a diweddar wlaw yn fynychach yn flynyddol, a cbynnydda ffydd

rhai y caffant ddignneid Leb ddwfrhau cyn hir. Adejladwyd

pont dros afon fawr a elwir " Sevier," yr hon sydd dros 120'

troedfedd rhwng ei cholofnau, tair o ba rai yd»nt yn y ffr*d

Mwynheid iecbyd da diwy y sefvdliadau yn gy fired inol ;

cnydau toreithiog; pris y gwenith oedd 2 ddular y bwshel, ceircb

lj dolar, ymenyn yn banner dolar y pwys, y gvcair yn 15 dolar

y dunell. Tiriasai dwy gatrawd o'r Taleitliiau ar eu ffordd i

Galiforuia, yn cynnwys 325 o wyr, 100 o waggeni, a tbua 1000 o

geffvlau a mulod. Geuafaut yn y Dyfi'ryn, a bwriadant fyned yn

mlaen yn y gwanwyn.

Dychwelasai y Llywydd Young a'i osgordd o ym^eliad a'r

llwyth Indiaidd a elwir y " Shosoiiees,'' neu y " Snakes,'' y rhai

a anfouasent yn flaenornl saith o'u blaenoriaid i ddeisyf ymweiiad-

ag el' gerllaw i ddinas Ogden. Wedi cbwedleua yn gymdeithasgar

am ennyd, anrhegwyd hwynt ag amryw roddion, pa rai a'u bodd-

iodd yn fawr, a dyivedasant eu bc>d yn teimlo yn bleserus ac yn

dymuno byw yn heddychol ; ac rnewn gair felly y maent hwy

wedi bod oddieitlir ambell eithriad o dd'ial ar yr ymfudwyr, diwy

ladrata eu hanifeiliaid o herwydd i yoofudwyr cyn byny ladrata

eu hanifeiliaid hwynt ; ac y mac yn ofiduss na eilid thwystro byny

bellach.

Mae ch'vyldrnadau cartrefol yn Mexico ag sydd yn difrodi

bywydau ei tbrigolion yn gyflym a barbaraidd, ac heb neinawr

argoel o'i derfyniad chwaith. Dygasid nwyf'&u ruarsiandi'ol mor

amrywinl a helaeth i'r Diriogaeth, heblaw ttaweroedd heb gyr-

baedd, fel yr oedd eu prisiau wedi gosling cryn lawer ; a digon

o ddewis gan y prynwr.

Yn San Bernardino, yr oedd cnydiau toreithiog iawn o ffrwyth

y ddaear, eithr wedi goddef peth colledion oddiwrth wlawogydd-
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anarferol yn mis Awst, yr hyu oedd wedi chwyddo eu hafcnyJc

yn uwch nag eu gvrelwyd cynt. Yn San Francisco, prynasai y
Llywydd P. 1'. Pratt long a garia 450 o dunelli i fordwyo rhwng

y cyfandir ag ynvsoedd Sandwich; yr oedd teimladau daionus

Uiag at y Saint yno. Prinder arian, er fod ychydig anr yn cael ei

hela yno o hyd.

AMRYWIAETHAU, &c.

Amseroedd Cijmmanfaocdd y Deheu.- Cynnelir Cymmanfa
r>dwvreitiiol Morganwg, Sul y 24ain o Ragfyx, yn Werthyp-

Tydfil; Brycheiniog ar y .:lain, yn Brynmawr; Mynwy ar y
"fed o Ionawr, Gorllewin Morganwg ar y i4eg, i.lanelly nr yr

2lain, Caerfyrddin ar yr 2fcain, Sir Aberteifi ar y 4ydd p
Chweiror, Gogledd Pen'ro «r yr lieg, a Pbenfro ud^heuol ar y
ISi'e.i.

Dysgwylir i'r Arolygwyr ddarllen eu mantoliad eu hunain o

gyfrifon y prif Ddosparthwr yn fanw], yn ol y cynllun, yn
nihob Cvmanfa, ac anfon adysgrifeniad i'w groniclo yn y
Swyddfa'hon o fc/wn yr wythnos ganlynol i hyny.

DekbviMapau am Lyfkau o Tach. 12 hvt> Tach. 29 —
G. W. Dayies, £S; Griffith Roberts, £1 10s; Jonathan Eliis,

£1 3s; E. Middleton, £1 ; James Morgan, £1 2s 3c.

*** Anfoner pob llythyran, yn cynmvys eirchion athaliadau

i Cppt. Jones, " Udgqrn Scion" Office, Swansea.
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Rhif. 38.] RHAGFYR lfi, 1S54. [Cvf. VIL

ANNERCHIAD Y BRIE LYWYDDIAETH YN SEION
AT Y CENADON O UTAH,

(O'r " Deseret News.'")

Ahwvl, Erodyr,—Er y dichon i |chwi gael eich temtio ar

brydiau i dybied ruai anghofiedig ydych gartref, tra yn ym-

drechu ynghanol galluoedd drygioni a thywyllwch, ac yn mhlith

dyeithriaid, heb bwrs nac ysgrepan, i gyhoeddi egwyddorion pur

yr efengyl dragy wyddol, ac i ga«glu y gonestion eu calonau o

bob cenedl dan y nef, etto cynnelir chwi yn gysson tinvy ein

ffydd, a chofir chwi yn ein gweddiau. Profiadol iawn ydym
mewn treialon i'r uatur ddynol ag ydynt iV dyoddef gan bawb

sydd yn mawrygu eu galwedigaetu yn yr Offeiriadaeth.

Mewn ufydd-dod i gynghor cet'nasoch ar anwyldeb teuluaidd,

cartrefol, ac ar gyfeillach hyfryd eich brodyr, ac aethoch allan

yn Hon i gyfarfod a senau ysbrydion drwg, a gwawd a dirmyg

y drygionus, a chalonau yn ymlosgi a iachawdwriaeth dros eich

cyfeilhon ; ac mor galed y\v y gwrthdarawiad, fel nad yn unig

mai ymswyn a wneiai ysbryd annghynnorthwyol dyn rhag

yr alwedigaeth, eithr ei gwrthod yn gyfangwbi, a bod yn hollol

anaddas i'r gorchwyl.

I'ch cysuro a'ch cynnorthwyo yn eich gorchest, yr hyn yw y
mwyaf boddhaol i Saint o bob gwaith, defnyddiwn rai o gol-

ofnau y Deseret News o bryd i bryd i'ch diwallu a newyddii^n

cartrefol a fyddant o leshad, i grybwyll y cyfryw bethau
3« pris l^r.j
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ac i roddi y fath gynghorion ag a amlygir gan yr Ysbryd'

Glan.

Ar amserau profedigaethau a threialon celyd, chvvanog yw y
meddwl dynol i atnmheuaeth ac annobaith, ac heb ostyngeidd-

rwydd, ffydd, ac ufydd-dod trwyadl, agored yw i wneyd Uong-

ddrylliad o'r argoelioa tecaf, o ganlyniad, nid rhy ami eich

hadgyiarwyddir pa fodd i dderbyn Ysbryd yr A/glwydd, os na

fydd genych, pa fodd i'w gadw, ac i rodio ynddo yn barhaus, a'i

ddefnyddio yn gynghorydd i chwi, nac yn rhy agos y glynir

wrtho gan yr holl Saint, eithr yn t'wy neillduol gan y rhai sydd

yn traethu gvvirionedd i genedloedd y ddaear.

Acbosa eich sefyllfa bell a gwasgaredig yr anmhosiblrwydd i

chwi dderbyn hysbysiaduniongyrchol oddiwrthym ar bob gof-

yniad a all gyfodi, hyd y nod pan y gellwch fod yn awyddus

iavvn i hyny. Doeth drefnwyd hyn er eich lleshad yn ngweith-

redoedd rhagluniaethol trefn Duw i ni yn y sefyllfa hon o

brawf, canys trwy y drefn hon gwneir pawb yn ddarostyngedig

am oleuni, cyfarwyddyd, a gwir wybodaeth, iddo Ef yr hwn
gydd yn Uyv/odraethu ac yn Arglwyddiaetlm ar bob peth

mewn doethineb, ac yn goleuo"pob un ar y sydd yn dyfod

i'r byd."

Wedi i ddyn gael gwir ffydd, edifeirwch, bedydd gan nn aw-

durdodedig, a gosodiad dwylaw er derbyn yr Ysbryd Glan, nid

yn unig braint, eithr dyledswydd pob person yw byw yn y lath

fodd yn unol a goleuni a dadguddiadau yr efengyl ag i fod yn

abl i ofyn a derbyn dadguddiadau oddiwrth yr Hollalluog bob

aruser a than bob amgylchiad, pryd bynag y byddo angen, i'w

alluogi i fawrygu ei alwedigaeth, lledaenu iachawdwriaeth, ac

anrhydeddu ein Tad yn y nefoedd.

Y Mae gwirioneddau eglm^ ag ydycli gynnefin a hwynt, y
rhai a wyddoch, neu a ddylech wybod, oil drosoch eich hunain,

canys gwaith personol yw iachawdwriaeth—pob un drosto ei

nun yn gyntaf, ac yn ail pob un dros yr oil i gynnorthwyo ei

frodyr, a'r teulu dynol yn gyffrediiiol, cyn belled ag y bydd yn

ei allu.

Mae y genadiaeth i'r Ynysoedd Prydeinig o dan arolygiaeth

yr Henuriad Franklin D. Richards, o Gorwm y Deuddeg, a

ehaniata amgylchiadau iddo ein holi, ar brydiau, ar y gofyniad-

au amlaf sydd o ddwys bwysigrwydd. Nid yw gymmaint
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Felly gyda'r cenadiaethau Seandinafaidd, Ffrengaeg, ynysoedd

y cytyngfor, Swedaidd, Ellymynaidd, Italaidd, Hindwaidd.

Awstralaidd, a Phenrhyn Gobaith Da. O herwydd hyn, cys-

sylltiadau swyddfaoi, a ffeithiau ereill, fe'i ystyrir yn addas i'r

Cenadon ar y Cyfandir Dwyreiniol edryeh yn fwy neillduol at

yr Henuriad Richards am gynghor ar y mesurau a'r amcanioa

hyny a ddichon iddynt betrysu yn fawr yn eu cylch; ar yr un

pryd'boddhaol fydd genyin bob amser i dleall beth yw eich

sefyllfa a'ch argoelion, a pharod yn wastad i roddi y cyfryw

atebion i ofyniadau, a chynnyg y fath addysgiadau, fel y bydd

anghen yr achos yn galw.

Mae yr Henuriaid o Utah sydd yn awr yn Australia, Hin-

dwstan, a Phenrhyu Gobaith Da, at eu cyflawn ryddid, ar

dderbyniad y llythyr hwn, i arcs yn eu gwahanol faesydd cen-

adol, i ymestyn eu llafur i faesydd uewyddion, neu i ddychwel-

yd adref, fel y dadguddio yr Ysbryd Glan yn en eynghorau,

niewn perthynas iV gweithrediadau cymdeithasol neubersonol,

a bydd pob peth yn iawn.

Cynnydda ein gweithfeydd eyhoeddus yn ddiysgog, eithr nid

bob amser gyda'r ymdrech a'r cvflymdra ag y dymunem; er

hyny eynnyddu yn barhaustuae y Saint yn Utah mewn ffydd

a gweithredoedd da.

Bhag ofn nad yw y " Deseret News" oil wedi eich cyrhaedd,

ychwanegwn fod y sylfaeu a rhan adouie y mur oddiamgylch

Adran y Demi wedi eu gorphen, a gosoda y gweithwyr y crib

gerrig yn awr, y rliai a ddarparant y mur i'r reiling haiarn.

Mae y gweithwyr yn ddiwyd yn gosod meini anferth o am-
ryw natur yn sylfaeni mawrion y Demi.

Mae y brodorion yn heddychlawn a, ni ac a'u gilydd, a phar-

ha yr Arglwydd i'n bendithio a bendithion dewisaf nefoedd a

daear, byd nes ydym yn ymlawenhau yn yr Ysbryd, mewu
undeb, ac iechyd da yn gyffredinol, gyda cliyflav.nder o angen-

rheidiau a llawero foethau bywyd.

Oddiwrth eich brodyr yn yr efengyl,

Brighaji Yolng;

H. C. Kimball,

J. M. Ghamt;
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LLYTHYE O DIEIOGAETK UTAH.

D. LI E. Mtmr, Chwef. 26, 1854.

Fy hen gyfaill Evan EGBERTS,—Meddyliais rai troion i

ysgrit'enu atoch, ac yn awr cefais ar fy meddwl i weithredu

felly. Yr wyf yn i.ieh. yn gpryf, ac heinyf, ac yn gyflawn o

lawenydd trwy fy mod wedi ufyddhau i'r wir Efengyl dragy-

wyddol, ac nid i un gau fel yr eiddoch chwi ac ereill, sef yr holl

sectariaid. Fy hen gyfaill E. E., gwnewch oddef i mi i ddy-

wedyd y gwirionedd
; nid oes dim yn fy rnryd, nac un tuedd

i'ch dirmygu fel dynioti, ond cariad ac ewyllys da tuag atoch

a'm cymhellodd i ysgrifeim yr Epistol hwn atoch. Yr wyf yn

teimlo drosoch ohlegid eich hanghredinhieth a'ch cyndynrwydd

i gredu y wir efengyl, canys mi a wn fel mai byw yr Arglwydd

na ddichon eich athrawiaeth achub cymmaint ag nn enaid,

canys nid yw eich bedydd chwi, sef y " Babtist bach," ac

ereill, ddim gwell na bedydd babanod o ran ei ddyben ; maent

hwy yn bedyddio er ail eni, ac er maddeuant pechodau, ac er

achubiaeth ac ail eni. Chwithau a ddywedwch fod yn rhaid I

ddyn gael maddeuant cyn ei achub, a'i ail eni cyn ei fedyddio,

bethl cyn ufyddhau i'r-efengyl? lis, medd y '• Babtist bach!"

a bod dyn yn cael ei gyfiawnliau yn unig trwy ffydd ! ! Ond

pa'm yr wyf yn son am y rhai'n yn fwy nag am ferched ereill yr

hen Fani, ni fu erioed ar y ddaear ddim mwy na dwy Eglwys,

un i Dduw ac un i'r diafol, a'r hen Eglwys Rufainigydyw mam
yr holl sectariaid. Ond gwybyddwch mae'r Saint yw Eglwys

y Duw byw, a'r unig noddfa tan yr holl nefoedd; acer gwaeth-

a.f y byd a'i holl weision sectaraidd, Mormoniaeth a lwydda

nes y bydd yr holl fyd o dan ei Llyw vddiaeth, ac os amgen, di

-

orseddir y Goruchaf ei nun ; er lladd y Prophwyd Joseph, er

erlid y Saint a'u liadd, fe saif fel colofnau tragywyddol, ac

hawddach chwythu i ddiffodd yr haul rhag llewyrchu, nag yw
diffodd neu roddi Mormoniaeth i lawr. Beth bynag yw eich

meddwl, felly y bydd, fe saif pan y bydd yr elfenau gan wir

wres yn toddi, a phan blygir y nefoedd fel llyfr. Jehofa ydyw
Mormoniaeth y bobl yma, eu Hoffeiriadaeth, a'u gallu, a phob-

peth a lyn wrtho a ddaw i fyny yn y dydd apwyntiedig, ac s.

saif gerbron y Brenin tragywyddol, ac a dderbyn gorou y
byw) -

d.
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Hcfyd, dywedodd yr Iesu fod yr arwyddion i ganlyn y cred-

inwyr,—"Yn fy enw i y bwriant allan gythreuliaid, ae ar y
cleiflon y rhoddant eu dwylaw a hwy a fyddant iach," &e.

Ond dywed y diafol trwy ei weision nad yw yr arwyddion hva

i ganlyn y eredinwyr, na raid wrthynt ychwaith. Dywed Duw
fod Apostolion a Phrophwydi, &c. ; ond dywed y diafol trwy ei

weision nad oes eisieu nac apostolion na phrophwydi yn yr

Eglwys yn yr amser presenno!, &c. Mewn difrif, fy nghyfaill,

pa faint gwell yw yr athrawiaeth yma na'r hen athrawiaeth

gythreulig hono, set' " gan farw ni fyddwch feirw ddim?" Nid

yw o ran ei sylwedd ond yr an.

Mae 3T Eglwys wedi bod yn/Mr yn yr anialweh, ynghyd a'r

•Offeiriadaeth a'r agoriadau. Pa. beth addaw o ddynion heb yr

•Offeiriadaeth, a waredir hwynt? Na, yn sicr, ni waredir mo
honynt, eanys trwy yr Offeiriadaeth y gwaredwyd dynion yn

mhob oes a chenedlaeth, a ehyfundraeth lieb yr Offeiriadaeth

sydd megys corsen ysig, a'r lrwn a bwysa ami a syrth ac ni

tihyfyd. Oni wyddoch chwi, fy ngliyfaill, fod yr Offeiriadaeth,

y "plentyn gwrryw," wedi ei gymmeryd yraaith? ac ni anfon-

wyd ef i'r ddaear drachefn hyd nes y derbyniodd 5^ Prophwyd
Joseph Smith, trwy i Dduw anfon Angel i roddi iddoyr Offeir-

iadaeth Aarooaidd yn y lie cynt if, ac wedi hyny anfonodd Pedr,

Iago, ac loan, i roddi iddo Off'eira iaeth Melchisedec, ac nid

oes gan un dyn hawl i weinydolu un o ordinhad.m yr efengyl

heb yr Offeiriadaeth, a gwae y dyn liwuw ag a gyffyrddo ag

un o ordinhadiu Duw os na fvdd ganddo yr Offeiriadaeth.

Pa beth yw yr Offeiriadaeth? Wei. liywodraeth a rheol Duw
ar y dd&ear i bregeihu ac i weinyddu ordinhadau yr efengyl.

Yn awr, meddweh chwithau, yr vdych yn condemnio pawb ond
chwi eich hunain. Ydym, ac y mae gair Duw yn condemnio
pob enaid nad ydynt yn ufy Idhau i efengyl y Saint wedi

iddynt ei chly wed ; oblegid gan y Saint y mae y wir Efengyl a

ddichon achub, ac nid gan un sect arall dan y nefoedd. Ac am
hyny, os naynwch ekwi ac eieil fod ar gael, rhaid i chwi

ufyddhau i Efengyl y Saint a hyny ar frys, oblegid y mae
prysurdeb mawr yn y nefoedd erbyn Priodas yr Oen; ac y mae
yr Iesu megys ar ei daith, ac fe weddai i ninnau fod yn brysur

lawn i ymbarotoi erbyn y delo, canys nid oes genym amser i'w

gollL Wei, meddweh chwithau, pa beth a ddaw o'r rhai hyny
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a fuont feirw heb glywed yr efengyl? Nid ydym ni na gair

Duw yn condemnio cymmaint ag un o'r rhai na chlywsant yr

efengyl. Ar yr egwyddor hon y raae y ddamnedigaeth erioed,

sef " ddyfod goleuni i'r byd a charu o ddynion y tywyllwch yn

fwy na'r goleuni."

Mae dynion da wedi bod yn mhlitb pob sect, y rhai a rodiasant

yn ol y goleuni oedd ganddynt, — ni ofyn Duw ddim yehwaneg

oddiar eu Haw, ac yn yr ystyr yma y roaent nior berfiuilh a'r

ahgylion, ni allant hwythau wneuthur dim chwaneg. Ond am

y meirw y mae Duw wedi darparu ar eu cyfer, y mae yr efeng-

yl yn cael ei phregethu, iddynt yn awr gan y Saint sydd wedi

marw. ,{ phan yr adeiladir y Demi gall y byw gael eu bedyddia

drostynt, a gwybyddwch yn sicr na adgyfodir mo honynt heb i

erei'.l gael eu bedyddia drostynt gau un o Saint y Dyddiau

Diweddaf, a thyna a wnewdi yw afyildbau heb golli dim

amser; os yn amgen, fel rnai byw fy enaid eichcolledigaeth nid

yw yn hepian. Am hyny, dywedaf wrthwch, '' Deffro di yr

Invn wyt yn cysgu, a cbyfod oddiwrth y meirw ;" yr ydych chwi

wedi bod yn y tywyllwch sectaraidd ddigon o byd, ond yn awr

y mae y gwir oleuni yn llewyrchu fel y gellwch weled, ac na.

fydd genych un esgus dros eich pechodau ;
gan hyny. yn euw

yr Arglwydi) Iesu, deffrowch, a gwrandewch arnaf yn hyn

o both, ac nafyddweh yn anghreuadyn yn hwy. Gwybyddwch

hyn, fel mai byw yr Arglwydd, Brigham Young ydyw unig

Gynnryehiolwr Duw ar y ddaear, ae na fu gan Dduw erioecl

Deyrnas ar y ddaear heb Gynnryehiolwr.

An> hyny, peidiwch a breuddwydio un fynud yn hwy am y
nefoedd, oblegid nid oes gan Dduw un raodd arall Teh haehub.

A gaf fi grefu arnoeb er mwyn eich eneidiau, i ibd M dynion,

sef peidk) a thaflu y llythyr hwn o'r neilldu heb ei ehwilio a'i

bwyso yn fanwl, canys nid dim arall a'm cyrohellodd neu a'm

tueddodd iV ysgeifenu, ond Y&'oryd Duw yr hwn sydd ynof; ac

os bydd ammheuaeth yn aros et„o. gofynwch i Dduw mem
gweddi; canys os ydych yn onest fe ddwg Daw dystiolacth a

wirionedd y llythyr yma i chwi, ac i bob dyn gonest, mewn

pethynas i'r doniau a grybwyllais, sef bwrw allan gythreuliaid,.

gwahaniaeth ysbrydoedd, iaehau y elaf, &o. Nid oedd yn

Jlawer o beth genych i ddweyd nad oes eu heisieu yn awr. &c,

beth a wnewch pan ddaw yr ysbrydion sydd yn yr America
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titoch, pa rai sydd yn sicr o ddyfod, oblegid y maent yn canlyn

i bob man lie y mae yr Efengyl wedi bod, ac y maent yn
twyllodynion yn lluoedd, sef y rhai a wrthodasant Efengyl y
Saint,—y maent o anfoniad Duw fel barn ar y bobl am na
dderbyniasant }

Tr Efengyl neu y gwirionedd. Mae yn ddiam-

mheu genyf fi mai hyny yw yr "amryfusedd cadarn" a soniai

Paul am dano,

Mae yn yr America filoedd o dclynion neu blant chwech neu

saith mlwydd oed, pa rai a alwant ya Fediums neu gyfryngau,

trwy ba rai mae'r ysbrydion yn da<'giuidio llawer o bethau

trwy weithredu ar ddwylaw y plant, neu rai raewn oedran, i

ysgrifenu atebiad i bob cwestiwnau. Er enghraifft. pe bae un
eisieu clywed oddiwrth ei dad neu ei fam, eaitf ateb yn union

trwy y cyfryngau yma fel pe bae ei dad a'i fam yn y fan a'r lie,

ac maent yn gallu dynwared Haw ysgrifen y meifw yn bernaith,

ac ar rai prydiau yn ymddangos megys lvrmp o dan o flaen torf

ac a bregetha am awr neu ychwanegfel dyn! Fe roddir ateb

am bob peth a ofynir iddynt, a hyny yn gysson iawn ! ! Beth a

ddaw o'r sectariaid yngwyneb y rhai'n? Diau y twyllant bob

rhai o honynt oddi eithr iddynt gael eu llenwi o Ysbryd Duw,
a chaiff cannoedd o honynt eu llanw o ysbrydion aflan, a phwy
a wna eu bwrw allan? Ni fydd a wnelo y Saint a'r cyfry vv,—

y

maent yn eiddo y diafol yn gyfreithlcn.

Wei, dyma ywfy nhystiolaeth mai gwaith Duw sydd genym
mewn Haw,—mae hon yw goruchwyliaeth cyflawnder yr am-

seroedd,—mae genym ni mae'r Efengyl a ddichon achub. ac nid

gan neb arall,—mai Joseph Smith yw y Prophwyd mwyaf a fu

erioed ar y ddaear ond MabDuw ei hun, ac yr ay nef a'r ddaear

heibio cyn y palla y dystiolaeth yma.

Mae Ysbryd Duw yn dywedyd, digon bellach, os na chred-

wch i hyn, ni chredwch chwaith pe cj^fodai un oddiwrth y
meirw.

Yr wyf yn un sydd yn didwyll garu gweled pawb yn Nheyr-

nas Iesji.

Eich hen gyfaill,

John Paur?.
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EFFEITHIAU TYBACO.

[Parhad o rlml. 367]

Fe adroddwyd gan Dr. Each, yr adfydid Syr John Pringle gan

grynfeydd yn ei ddwylaw, ac yr anmharwyd ei gof gan yr

arferiad o gymmeryd trewlwch i'w ffroenau ; ond trwy adael yr

arferiad ar gais Dr. Franklin, adferwyd galluoedd ei gof, a

defnyddioldeb ei ddwylaw yr unrhyw amser.

Diffyg penderfyniad, cyfnewidiad meddwl, ac anfoddlon-

rwydd i ddilyn galwadau cyffredin b)rwyd, oil yn arwyddo an<-

nhrefniad gewynol, ydynt argoelion a ganfyddir yn mynyeh
ganlyn arfer tybaco.

/ uegivch.— Clefyd y Ddueg, tarthiad, neu bruddglwyf, sydd

afiechyd tra neillduol. Ceir yn ein gwlad ni, fe ddichon, o fyg-

wyr a chnowyr sefydlog tybaco, fwy nifer o rai pruddglwyfus

nag yn nn wlad arall trwy y byd. Achoswyd i lawer clefyd o'r

natur hyn i raddau rnawr gan tybaco. Profir hyn trwy beidiad

y pruddglwyf pan beidir arfer tybaco. Afiechyd neillduol yw,

a plierthyn yn fwyaf priodol i'r dosparth o afiechyd gewynol.

Addefaf fod achosion pruddglwyfau yn niferoedd. Unrhyw

beth a dueddo yn gryf i at il ac anhwyluso yr iechyd cyffredin

a all ddwyn yr afiechyd hwn oddiamgyleh. Gormod meithrin-

dod, gwirod, te a choffi, earn- arfer physygwriaeth, diogi, arfer-

ion penrhydd, afradlonrwydd o bob rhyw fath, cadw oriau

hwyrion afreolaidd, darllen newyddion lyfrynau galar, gormod

llafur corff neu feddwl, a llawer o aniry wiol achosion a allant

gynnorthwyo mewn dwyn pruddglwyf. Yr oil gan hyny a

ddywedaf am dybaco fel yr achos o'r clwyf ymayw hyn. Fe

ddichon tybaco, gan ei fod yn un o'r suredd gwenwynig galln-

ocaf a marwol a wyddir am dano, os ei arferir yn feunyddiol,

ac i'r fath faint ag i ddrysu y cyfansoddiad gewynol, athrwy

hyny yr iechyd cyffredin, a all, a gwna yn fynych, ddyfod yn

un achos o'r afiechyd mwyaf cythry'blus ac anwelladwy hwnw.

Ond nis gall tybaco, nac unrhyw nwydd arall, fod yn wahan-

redol i'r afiechyd hwn.

Llewygfeydd, neu y famwst, sydd o nwyd gewynol arbenigol,

a gellir ei grybwyll hefyd yn un o effeithiau tybaco. Er fod

jlewygfeydd yn ei ystyr wreiddiol j n nwyd a berthyn i'r rhyw

fenywaidd wrthi ei hunan, nid anfynych ei canfyddir yn ei
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holl agweddau dadguduiol yn y rhyw arall. Fel y mae yD hys-

bye, rnynych yr achosa y pang o chwerthin a llefain bob yu ail

;

ac ar yr un amser ymddengys y goddefydd gresynus fod a

pnelen drom ar ei arffed, yr hon a gyfyd at y cylla, bron, a

gwar, yn dwyn ar yr un amser deimlad o lindagiad. Y ruae

weithiau anymwybodolrwydd a chryniadau. Achosir hyu

ynte, ag yntau yn ddolur gewynol, yn benodol weithiau gun

arferiad o'r tybaco. Dealler, modd bynag, fy mod yn caniatau

fod Ilawer o achosion y famwst lie nad oes gan y cyffyr dditn i

wneyd yn y peth, am nad arferwyd erioed. Yr oil a liawlir

yw, fod tybaco yn un o'r Ilawer achosion i ddwynyr afiechyd

neillduol hwn.

Mewn rhai parthau o'r byd lie yr arfer menywod lawer o

dybaco, canfyddir y famwst neu lewygfeydd, yr hwn syild yn

aflechyd gewynol. yn dra chyffredin. Dylid sylwi, modd

bynag, fel ffaith gyffredin, fod y personau hyny a arferant dy-

baco, yn arfer hefyd ei gydrywiogaethol enyniadau, te a choffi,

un neu y ddau, fel mae y nwyddau, a'r naill neu y lloll o hon-

ynt yn ddigon i achosi yr afiechyd, yn dwyn bob un ei gyfran

o'r effaith a achoswyd.

UDGORN SEION,
* SI)
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DYDD SADWR>', RHAGFYR 16, 1854.

AsNERCHlAD T BRIF LrWYDIHAETH AT Y ClSNADON,— A
arddengys y dyddordeb mawr a deimlant yn eu cenaciiaethau

hwynt— eu mawr awydd am lwyddiant teyrnas yr Iesu drwy'r

byd, ynghyd a phrawfiadau mai drwy ddylanwad grymus Ys-

bryd y gwirionedd y purir ac y santeiddir eu hufyddion i gad-

wedigaeth ; mor gysurol yw i'r cenadon hyny a beryglant eu

bywydau i gludo gair y bywyd i genedloedd ty wyll y ddaear,

i ddeall fod y Llywyddion hyny a lysnafeiddir a phob cyhudd-

iadau, ac a geisir wneyd yn ddrwg-weithredwyr aflanaf o.
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bawb, i wybod meidir, mai dynion santaidd Duw ydynt drwy

gyfiwyniad bendithion y nef ar eu penau raewn atebiad i'w

gweddiau hwynt. Dyry dychlamiad bywiocaol yr Ysbryd a

ddilyna yr ohebiaeth hon, yugbyd ag ysgrifau ereill ein parchus

Lywyddiaeth gyfnerthiad i eneidiau y rhai a'n hiawn ddeallant

i ymwroli yn y dewr-waith o sefydlu cyfiawnder ar y ddaear.

Yr Ymfudiad.—Ar y 24ain o'r mis blaenorol bwyliodd y
Hong "Clara Wheeler" o Liverpool tua New Orleans a 421 o

Saint, tua chant o honynt yn Gyraru, ar ei bwrdd; bwriadai y

rhai hyn ymsefydlu yn ngwahanol orsafon y Saint yn y Taleith-

iau, nes ennill niodd i fyjed i Seion.

Deallwn fod ymbaroioadau i ymfudo tua Seion yn y gwanwyn

yn cael eu gwneuthur aiewn amryw Gynnadleddau Cymreig,

ac er na hysbysir ni yn awr pa bryd y bydd y.cyfnod hwnw, er

hyny nid amser i segura yw, a diau y dalia ami un cyn y

byddo wedi golchi ei ddwylaw oddiwrth ei gyfrifoldeb i'w gyd-

ddynion.
Ail goShawn y Saint o'r annogaethau a roddasom iddynt er

ys amser bellach i ymbarotoi trwy ddyfynu y cynghorion doetb

•eanlynol o eiddoy Llywydd F. D. Richards drwy y Star, dym-

unem eu hargraffu ar fediiyliau pob Saint, ac liyderwn eu

gweled mewn gweithrediad buan ac effeithiol hyd nes y bo yr

boll Gynnadleddau yn rhydd o bob dyledion, ac yn barod i

gychwyn adref yn rheolaidd pe delai galwad ar un dydd o

rybudd. Pe delai galwad dirybudd yn awr, hawdd canfod

y gofid a fyddai yngwyneb yr anmharodrwydd presennol. ac

nid ychydig na bychan fyd:lai y golled. Yn y Cynghor cyfeir-

iedig yn Llundain eglurhawyd drwy'r Ysbryd y pwysigrwydd

o gydymfiEurfio ;Vr mesurau hyny, a chrefwn ar y Saint Cym-

reig wneuthur yr oil a allant i gwblhau eu holl ddyledion i'r

Swyddfaau o hyn i ddiwedd y flwyddyn os bydd modd. Wrth

eu 'dyledion' awgrymwn yr hyn a werthwyd ac nid yr hyn a

feddant ar law, oddieithr eu bod mor garedig a blaen-dalu am

y rhai hyny, ond am y lleill a ddosparthwyd dylid trosglwyddo

eu gwerth lie y perthynant yn brydlon. barthed i'r man

draethodau a gyhoeddir, ni ddylai y rhai hyny cbwyddo dyled

unrhyw Gangen n? pherson, oblegid dylid eu gwerthu i'r byd

a dychwelyd yr arian am danynt, Ond rhoddwn y dyfyniad
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rhag- grybwylledig o fiaen ein darllenwyr, yr lvwn sydd fel y
canlyn :

—

" Dechreuodd ymfudiad y Saint i'rUnol Daleithiau. ac hyder-

wn y parha lieb fawr orphwysiad, hyd oni chesglir y Saint o'r

gwledydd hyn i dir Seion,

" Rhybuddiwn y Saint yn eu mhawr awydd nm ymfudo, na

esgeulusont y dyledswyddau rhagrwymedig amynt yma cyn

ymadael. Y mae yn orchymynedig bendattt ar Fugeiliaid a

Llyvyduion y Cynnadleddan, i gyflrnvni yr addysgiadau a

gawsant yn y Cynghor Cyffredinol a gynnalivvyd yn LIundain,

Mehefin diweddaf, mewn perthynasi gael gan y Cynnadleddau

i dalu eu dyledion, a. rbyddnau ea hnnain o bob beicbiau. Ni

ddecbreua yr ymfudiad i'r parthau gogleddol o'r Taleitbiau am
amryw wythnosau. Caniata y cyfamser liyn gyfleusdra rhag-

orol i'r Cynnadleddau nad ydynt wecli talu ana eu llyfrau a'u

Stars, eu hystafelloadd, &c\, i wneyd hyny, fel pan ddechreuo

ymfudiad etto y gall y rbai sydd yn barod ymadael a cliyd-

wybod dda ganddynt nad j'dynt yn gadael baicb ar ereill a

ddylaaent gario eu hunain

Hyderwn weled miloedd o Saint yn ymfudo yn ystod y
fiwyddyn ddyfodol, eithr ni ddysgwyliwn un lleihad yn y

gwaith yma o herwydd hyny, a rhybuddiwn yr Henuriaid

Llywyddol na adawont i'r ymfudiad i fod yn achlysur i fyrhau

unrbyw fesur gweithrediadol a gynlltaniwj'd, ond yn hytrach

cofier fod yn rbaid i'r gwaith yma barbau i gynnydda hyd nea

cyfiawni amcan ei anf'oniad. Hyderwn ydeffroa yr ymgasgliad

y gweddill o'r Saint i weithrediad bywiocach o ffydd a gweith-

redoedd da, ac i fod yn dystiolaeth ychwanegol i'r byd, yr hyn

a duedda i ail gvnhyrfu y gwaith o'r newydd mewn amryw
fanau. Gan hyny, dywedwn wrth y brodyr yn yr Offeiriad-

aeth, rhoddwch rydd weithrediad i gyfanvyddi'adau yr Ysbryd

Glan yn y materion hyn, ac ymehanged eich meddyliau yn

gyfartal i gynnyddiant maintioli a gallu y deyrnas hon, a

gweithiwch yn ol y gyiraith gynnyddol a'i Uywodraetha."

Y Degwm.—Dichon ein bod wedi esgeuluso gormod i alw

sylw at y testun pwysig hwn. drwy gymmeryd yn ganiataol

fod pawb yn deall eu dyledswyddau, ond dynranwn sylw ac

ystyriaeth y Saint Cymreig at y ddysgeidiaeth ganlynol o eiddo
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ein Llywydd F. D. Richards,--" Hyn y\v cyfraith fanwl y

Begwm, set' i roddi yn nghyntaf y ddegfed ran o'ch heiddo, ae o

hyny allan y ddegfed o'ch cynnydd. Mae y gyfraith hon mewn

cyflawn weithrediad yn Nyffrynoedd y Mynyddoedd, ac yn

mhellach daeth amryw Saint yn mlaen yn ganraoladwy mewn

ufydd-dod i'r addysgiadau a roddwyd yn Nghymraanfa Gyff-

redinol Ebrill diweddaf, ac a gyssegrasant eu hunain, eu gwrag-

edd, eu plant, eu heiddo, mewn gair eu holl, i adeiladaeth

teyrnas Dduw. Teilynga y ffyddlondeb canmoladwy hyn yn

aehos Seion gael ei efelyehu gan y Saint Prydeinig, a diau

genym y teimla y mwyrif o honynt ysbryd gwresog i gydym-

tfurfio ag ymddygiad eu brodyr a'u chwiorydd yn y gorllewin.

Am hyny, defnyddiwn yr adeg bresennol i adgoffa yr holl Saint

a ddysgwyliaat wrthym am gynghor, mai dyledswydd pawb

3ydd a modd yw i ddegymu eu hunain. Wrth y Saint ymfudol

a feddant fwy na digon o fodd i'w cludo i'w liefydd bwriadol,

pa un ai i St. Louis, Philadelphia, Caerefrog Newydd, Cincin-

natti, neu unrhyw le arall yn yr Unol Daleithiau, neu i'r myn-

yddau, dywedwn mai eu dyledswydd arbenig yw degymu eu

hunain o'u nieddiaunau cyn y cychwynout o'r tiroedd hyn."

Cymmanfa Sir Fjiint,—A gynnaliwyd yn Neuadd y Saint

Brynbo, Tach. 12ied, pryd y cynnrychiolwyd 5 Cangen, yn

cynnwys 19 Henuriad, 5 Ofteiriad, 5 Athraw, S Diacon. 2 wedi

eu bedyddio, a'r oil yn 112, mewn teimladau daionus ac hyder-

us mewn argoelion eynnyddol. Cafwyd gwrandawiad astud

yn ystod y dydd i bregethau dyddorol gan y Bugail Parry, y

Llywydd Davies, ac amryw Henuriaid ereill, y rhai a fwyn-

haent nerth Ysbryd yr efengyl yn helaeth.

Mwynhaodd pawb eu hunain yn rhyfeddol o dda drwy y

Gymmanfa, undeb hollol yn mhob peth, ac awydd am lwydd-

iant yr efengvl.

L. Davies, Llywydd,

Jo*. Ellis, Ysgrifendd.

Sir Ddinbych.—Cynnaliwyd y Gymmanfa hon yn Newmarket,

Tach. 19eg, pryd y cynnrychiolwyd 5 Cangen, 17 Henuriad, 6

Offeiriad, 5 Athraw, 2 Ddiacon, 5 wedi eu derbyn trwy lythyr

a 6 wedi symud, 2 wedi eu bedyddio, a'r cyfan yn 119.



TjDGORN S110N. 609

Dangoswyd trwy bleidlais unfrydol y swyddogiou a'r Saint,

gymineradwyaeth i awdurdodau yr Eglwys yn Seion, yn

Lloegr, ac 711 Nghymru. Cafwyd addysgiadaubuddiol a dydd-

orol gan y Bugai! John Parry. Tystiolaethodd amryw o'r

Henuriaid gwyddfodol i'r gwrandawwyr lliosog a difrifol; yn

eofn a chynnwysfawr yr eglurhasant egwyddorion yr efengyl

hon am y deyrnas.

J. Parhy, Llywydd,

W. Jones, Ysgrifenydd.

Dyffryn Conwy —Cynnaliwyd y Gymmanfa hon yn Llanrwst,

ar y 26ain o Tach., pryd y cynrychiolwyd 6 Cangen. 20 Hen-

uriad, 7 Offeiriad, 5 Athraw, 4 Diacon. 4 wedi eu bedyddio, a'r

cyfan yn 98.

Apwyntiwyd William Lewis i lywyddti Cangen Caernarvon,

a John Ellis i lywyddu Cangen Llanddoged. Penderfynwyd

dal i fyuy mewn ff'ydd, ymddiried, a gweddiau, holl awdurdodau

yr Eglwys.

Penderfynwyd i wneuthur ymdrechiadau adnewyddol er

rhyddhau dyledion y llyt'rau.

Cafwyd cyfarfodydd melysuidd, a chynghorion, addysgiadau,

a phregethau gan y Llywydd, a'r Bugail J. Parry, ac ereill, a

meddyliem wrth yr arwyddion arddangosiadol fod pawb wrth

eu bodd.

R. Roberts, Llywydd,

W. Davies, Ysgrifenydd.

PIANES Y SAINT YN RHYFEL SEBASTOPOL.

(Allan o'r " Millmial Star.")

Malta Florianna, 55, Strata Mercato,

Hyd. 15, 1854

Anwtl Fkawo Richards.—Wedi derbyn sypyn o lythyrau

oddiwrth y ddwy Gangen o'r Eglwys hon ag ydynt yn y dwyr-

ain, sef y " Gangen Nofiadol," a " Changen y Byddinoedd Tir-

iogaethol," a chan fod eu cynnwysiad yn lied ddyddoroL mi a

ddanfonaf i chwi y prif nodiadau, oddiwrth ba rai y canfydd-

wch tra y mae rhyi'el a'i dychryniadan dilynol yn rhuo, fod yv
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efengyl o hyd yu llwyddo trwy offerynoliaeth y brodyr hynV

Am drugareddau Duw yn cadw y brodyr liya, ac yn chwanegu
at eu rhifedi, teimlwn i dalu iddo Ef ein moliant o'n calonau, ad

i alw ar bawb Saint i wneyd yr un modd, ac i gyd- weddio am
eu diogelvrch a'u llwyddiant parhaus.

Trwy lythyr oddiwrth yr Henuriad H. Russel. dyddiedig

Medi 22. pedair milltir ar ddeg o Sebastopol, deallaf yr ymladd-

wyd brwydr mewn Lie a elwir yr Alma (2000 wedi eu lladd) yn

mha un yr ymladdodd rbai o'n brodyr, eithr ni cbafodd un o

honynt hyd y nod ei glwyfo. Bedyddiodd yr Henuriad West o

gatrawd y 93rd (Highlanders) un. Trwy lythyron ereill yr

wyf yn deall am fedydd dau arall, a dysgwylid amryw i'r Eg-

Iwys nior gysted ag yr elent iV gauafol arosfan.

Oddiwrth yr Orleiriad S. Ballard (Rifle Brigade), deallaf iddo

. ei wahodd gan ryw Fethodistiaid i lywyddu droseu cyfar-

fodydd. Derbyniodd y gwahoddiad hyn, eithr wedi argyhoeddi

un o honynt wirionedd y gwaith, dadgyssylltodd y Ileill, ac ni

chyfarfyddant hyd y nod gyda eu gi'lydd inwyach. Parha yrun
hwnw i chwilio i'r gwaith gyda mwy-fwy o foddlonrwydd, a

dysgwyliwn y bedyddir ef ac un arall ar fyr. Crea y brawd

Ballard gryn gynhwrf yn y Rifle brigade. Cyfarfydda ef ac un

brawd Paul, o'r Royal Sappers, bron bob nos i weddio Duw i'w

harwain at y gonest galon. Os llwydda y gwaith yn y rhan

bono o'r fyddin, gall ymestyn oddiyno i uu arall, ac yn y blaen.

Yn bresennol ni fedyddiwyd ond mewn un rhan.

Y rnae gan yr Henuriad A. Downs, o'r Gangen Nofiadol,

ddau ddyn yn barod i'w bedyddio y cyfieu cyntaf a gaffont.

Danfonodd oider i mi am lyfrau, &c. Yr oedd boll frodyr y
Gangen bono, a Cbangen y milwyr mewn sefyllfa dda. Bu
marwolaeth ofnadwy drwy y Cholera yn y fyddin a'r llynges.

Yr oedd cant a hanner i'arwolaethau wedi digwydd ar fwrdd

y Brittania.

Gallafddweyd dros y Gangen yn Malta ein bod mewn undeb

ac yn llawenhau yn y gwaith. Er fod y Cbolera wedi rhuo ar

bob Haw, a chymmeryd 11awer ymaith, etto ni chaniatawyd iddo

ond ymweliad byr a ni, gan y profodd yr ordinhad eneinnio

yngbyd a bendith Duw, yn cffei thiol, mewn amrantiad, am yr

byn y teimlwn i foil Duw bob tro y meddyliwn am byny.

Nis gallaf ysgrifenu am un gweithrediadau mawrion ar y
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genadiaeth hon, canys treuliwyd rhan iawr o'm hamser mewn
dyoddef, nid gwneuthur. Yr wyf wedi bod yn afiach yn ol ac

yn mlaen erys tua mis yn awr, er gwaethaf pob peth. Cyfrifaf

ei ddechreuad i niwed a gefais yn nghylchoedd y galon, yr

hwn a achoswyd wrth blygu i godi rhyw bwysau, canys oddiar

hyny dyoddefais guro ofnadwy neu ddychlamiad y galon, dim

ond swn yr hwn a'm rhwystra i gysgu yn y nos. Eithr nid yw
cynddrwg yn awr, etto cymnieraf dwymyn bob dau neu dri

diwrnod, yr hon a ddiwedda mewn chwys trvvm yn y nos.

Gan nad oes genyf ychwaneg o newyddion i aufon, a braidd

Berth i roddi yr ycbydig linellan hyn at eu gilydd, terfynaf

gyda'm cariad i ehwi eich hun a'ch cynnorthwy wyr, a thaer

erfyniafam ran yu eicii gweddiau yn gysson, nid yn unig dros

y Gangen hon, eithr dros y rhai sydd yn ymladd yn y rhyfel.

Yr eiddoch yn Nghyfammod yr Heddwch,

J. F. Bell.

[Mewn llythyr diweddarach hysbysa yr Henuriad Bell ni, ei-

fod trwy fendith Duw wedi llwyr iachau.

—

Gol. y Star.']

CAEIAD BRAWDOL.

Fv Llywydd, gyda'ch cenad,

Mi roddaf i chwi ganiad,

A dyna'r testun ar ei hyd,

A fydd i gyd yn gariad.

Egwyddor dda rngorol

Yn wir yw cariad brawdol,
Nid oes i'r ddaear hoo,

Yr un mor lion a siriol.

Gorch'mynodd Iesu tirion,

I'w Seintiau o un galon,
" cerwcli ehwi f©l cerais i,"

Ac yna i mi'n ddyscyblion.

Er prawf ein bod yn caru,

Rhaid i ni gyd-weithredu,

Yn ol addysg gweiaion Duw,
I ddynol ryw ei barchu.

Y lie mae Cariad Brawdol,
Sydd hyfryd a dymunol,

Am hyny frodyr ceisiwn o,

Bydd yn y fro dragywyddol.
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Kid ydyw Cariad Brawdol,
Yn ddrwg a hunan lesiol

;

Ond cara arall fel ei hun,
Ac fe wna hyn wrtk reol.

Anrhydedd pob cymdeithas,
Cadernid mawr pob teyrnas,

Yw Cariad Brawd—anwyl yw,
I ddynolryw mae'n addas.

Dymunaf yn bresennol,

O! mynwri Gariad Brawdol;
A'r sawl a gaffo'r cariad hwn,
Fe fydd mi wn yn canmol

Am hyny frodyr hawddgar,
Tra byddom ar y ddaear,

Oceisiwn gariad gan ein Duw,
Ac felly 'n wiw cawn ffafr.

Yn awr mi wnaf ddiweddu,
Gan anuog pawb i garu

;

Oblegid dyna'r ffordd i'r nef,

A chydag Ef deyrnasu.

Brynbo. Jonathan Ellis.

AMRYWIAETHAU, &c.

Amseroedd Cymmanfaoedd y Deheu. - Craffed ein darllenwyf

ein bod ar ddymuniad taer amryw yn gohirio Cymmanfa
Ddwyreiniol Morganwg hyd Rhagfyr 31, a'r Cymmanfaoedd
dilyuol wytlmos yn mhellach.

gpj* Hyderwn y trefna y Bugail Parry amseroedd Cym-
manfaoedd y Gogledd i ddilyn, yn hytrach na bod ar yr un

amser a'r rhai deheuol liyd y bo modd.

Dekbysiadau am Lyfrau o Tach. 29 Mvd Rhag. 8.—

Isaac Jones, £1 ; E. Middleton, £3 10s.

CYNNVVYSIAD. T ,, „.

Annercbiad y Brif Lywyddiaetb yn Seum at y Cenadou o Utah 5f)7

Llythyr o Diriogaetb Utah 60u

Effeiibian Tybaco 604

Golygvrtitiaeth— Amietclnad y Brif Lywyddiaeth yn Seion at y Ceoadon

o Utah—Ymfudiad—Y Deswm—Cyunnanfaoedd 605

Hanes y Saint yn Rhyfel Sebastopol 6(><J

Caiiad Brawdol < • 611

Amrywiaethau, &c ,
fi|2
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"MORMONIAETH" YN YR UNOL DALEITHIAU.

(Allan o'r
"
Millennial Star")

Mae yr amser yn dynesu pan y bydd yn rhaid i deyrnas Dduw
ymsefydlu yn fwy amlwg ynghanol y ddaear, ac i ddynion
ddechreu gweled, profi, a theimlo ei bod hi yn wir yn deyrnas i

bob bwriad a dyben. fod ei llywodraethwyr yn arweinedig gan
ddadguddiadau y nef, a bod gaaddi restr o gyfreithiau sefydledig
ar egwyddorion gwirionedd tragywyddol. Rhaid i'r gallu sydd
er gweinyddtz y cyfreithiau hyn i gynyddu, ergwaethaf llygred-
igaethau dynion a gwrthwynebiadau galluoedd y tywyllwch.
Byddai yn dda i'n gelynion pe y dysgent, trwy brofiad. y

ddoethineb o'n gadaelyn llonydd. Danghosa ein hanes blaenorol
yn sicr nad yw erlidigaeth ond wedi cynnyddu ein grym a'n
dylanwad. ac yn eofn haerwn i'r byd mai felly y parha yn yr
amser dyfodol.

Erfyniwn erlidigaeth, gan wybod y gwrthwyneba galluoedd
drygionus waith yr adenedigaeth. Dy^ed Orist mai angenrhaid
yw dyfod rhwystrau, eithr gwae y rhai hyny trwy 6a rai y
deuant. Fel pobl, nid oes genym ddim i ofni rhag erlidigaeth
canys gwyddom yn sicr yr adeilada ni, tra y terfyna yn
nghwymp ein gelynion.

sefydliadau bychain yn Missouri cynnyddasom yn Ddinas
few* a threfiras, a meddem y mantoliad boliticaidd gwydd gyfan
yn llhnois. Wedi ein gyriad allan oddiyno i'r anialwch cil-
iasom

5 padarn&nan y Mynyddoedd Creiglyd, He yn nnig y39
[Pais \<j.
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gallem fwynhau y rhyddid a wrthodwyd i ni gan Olfeiriaid'

ariangar, lly.vodraethwyr llygredig, a phobl halogedig. Yno,

trwy fendithion yr Hollalluog, planasom eginin Amherodraetb

ddyfodol. Y mae yno Diriogaeth o gorffoliad da, yn cyfodi i

fod yn bwysig yn nghlorian dylanwad politicaidd. Y mae y
trigolion yn egniol, nerthol, ac yn gynnefin a chaledi a

pherygl. Y maent hyd yn hyn wedi amddiffyn eu hunain yn

erb3rn eu gelynion, ac wedi bod yn ddigon galluog i gynnal

gweinidogaeth eu lly wodraeth eu hunain, gan na dderbyniasant

oud ychydig gynnorthwy gan yr Unol Daleithiau.

Os felly yr arddangosasant uodweddau dynoliaeth yn eu

babandod boreuaf, beth fydd canlyniad blynyddoedd mivy

profiadol? Pa beth fydd gorchestion cawraidd y gallu hwnw
aydd yn cynnyddu yn gyflymach po fwyaf ei gwrthwynebir?

Gadawn i'r dyfodol aralygu y gofyniadau hyn, ac i'n gelynion

eu hateb os gallant. Gwyddom mai eiddo yr Arglwydd yw y
deyrnas, y cynuydda hi tra y darfydda teyrnasoedd ereill, ac y
terfyna pob ymdrech o eiddo eu gelynion i'w rhwvstro yn eu

cwymp eu hunain. I'r ffos a gloddiant i'r Saint y syrthiant eu

hunain, a dyrchafaegwyddorion gwirionedd yn fuddugoliaethus

dros bob gwrthwynebiad.

Dysgwyliaeom gyda dyddordeb mawr er's blynyddau am y

diweddglo agoshaol yn yr Unol Daleithiau o bafthed i'n pobl

a'n lmthrav.iaeth?u ni, ac y mae wedi bod yn destun dyddorol

ar aelwydydd cannoedd o deuluoedd •' Mormon aidd" er's amser

maith. Y mae y cymmyiau bygythiawl a ymddanghosant i

©lygon pwlion cynhenwyr politicaidd a golygyddion llygredig,

fel pe v» ymgasg'u yn unig uwchben Utah yn orlawn o dyng-

bed ddyfodol yr Undeb Americanaidd.

Y mae eryr rhyddid eisoes yn cwhwfan uwch cartrefleoedd-

y gorthrymedigion yn Nyffrynoedd y Mynyddoedd. Y mae

ysbiyd rhyddid yn ymadael oddiwrth y bobloedd American-

aidd. Y mae godrau y genedl wedi ei rhuddo gan waed

gwirion. He ymgais evto gan y llywodraeth at efelychu

gweithredoedd ysgeler Missouri ac Illinois, abyddeu gogoniant

wedi ymadael. Y Gogledd a'r Deheu a gyfodant yn erbyn eu

gilydd, talaeth yn erbyn talaeth, cymmydog yn erbyn cym-

ravdosf, eu heddwch a gymmerir ymaitb, a rhyfel, difrodaeth,.

a galanastra a ; n.'c Incn iDt drwy ei holl ororau.
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Hid y presennol yw yr unig ddwys gyfwng a ddysgwyliwn

ni. Gyda buandra cyfodant yn ddilynol; canys teyrnasoedd y
byd hwn a ruthrant yn erbyn teyrnas Dduw a'r galluoedd

bywyd. Rhaid profi eu grym gwrth gyferbyniol yn y brwydrau

mawriou ag ydvnt i ennill y ddaear odditan lyvvodraeth Satan.

Tra y gwiedda ein gelynion eu gwanc gwaedlyd ar ein dye-

tryw a hir ddysgwyliwyd, edrychwn ni yn dawel ar yr ystorm-

ydd agosbaol gan wybod eu bod yn olynol yn rhagflaenu dydd

mwy gogoneddus i bawb a arosant yn ffyddlon yn achos y
gwirionedd.

PA FODD I GYNNORTHWYO HENURIAID AR GEN-
AUIAETHAU TRAMOR.

(Allan o'?- " Star")

Yn y Cynghor Cyffredinol a gynnaliwyd yn Llundain yn mis

Mehefin diweddaf, cynnygiasom fabwysiadu rhyw gynllun

amgen er cynnorthwyo ein brodyr yn y weinidogaeth, a allant

fod yn ilat'urio o dan amgyldiiadau cyfyng, na'ndanfon i blith y
Cynnadleddan i bregethu a chasglu modd. Teimlwn mai amser

raanteisiol yw yn awr er gosod y pvvnc hwn gerbron y Saint

mewn dull ag y caiff pawb gyfleusdra i gyfranu at yr amcan
canmokdwy a phwysig hwn, yn He ei osod gan mwyaf ar y
Cynnadleddau mwyaf cyfleus a chyrhaeddadwy.

Mae y ddyledswydd o bregethu yr Efengyl trwy ymdrech

bersonol, ac o gyfranu modd i gyflawni hyny.yn rhwymedig ar

bawb Saint cyn gynted ag eu gwneir eu hunain yn gyfranog-

ion o'r goieuni gogoneddus o'r nefoedd. Defnyddio ein niedd-

iannau er lledaeuiad yr Efengyl sydd fel taflu ein bara ar y
dyfroedd, y rhai a ddychwelant atom yn mhen dyddiau lawer

wedi cynnyudu ar eu caufed.

Ymwela Henuriaid a ni yn achlusurol o genadiaethau ar y
Cyfandir, mewn anghen, wedi eu gwanychu gan noethni,

sisieu, ac erlidigaeth, ac a ddylent gael amgeledd a chynorthwy,

ac weithiau y mae Henuriaid ar eu ffordd i faesydd llafur ereill

yn tirio yma, ac yn gofyn cynnorthwy i gwblhau eu taith.

Y"mddibyna ar Saint y wlad hon i gynnorthwyo y cyfryw, fel'

na rwystrer gwaith yr Arglwydd gan eisieu y cynnorthwyadau-

gofynol.
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Cynnygiwn, gan hyny, fod i'r Saint drwy'r Ynysoedd Pryd-

einig o dan gyfarwyddyd eu Bugeiliaid a'u Llywyddion, wneyd"

casgliadau anymddibynol i'r dyben hyn yn nnig. Bydded i'r

rhai ffyddlon o bobl Dduw, ynte, gyssegru eu helaethrwydd yn

ystod y gwyliau dyfodol gyda chyfraniad unfrydol a chyd-ym-

drechol i'r dyben hyny. Yn nghanol gwledda a llawenhau, nac

anghofiwch lafurwyr anghenog y winllan. Ehoddweh gyda

Haw agored a chalon haelicnus, gan gyssegru y moddion i'r

Arglwydd, a gofynwch iddo Ef ei fendithio er lledaeniad ei

waith ae iachawdwriaeth eneidiau. Yna bydd eich gorfoledd

yn Nuw, a bydd ei wenau bendlgedig Ef arnoch. Gweled y
Bugeiliad a'r Llywyddion fod ja uda i iinfou i ni y casgliadau

a godir felly, ac ymdrechwn nitmau eu defnyddio i'r dyben

bwriadol gyda'r cynniideb a'r ddocthineb a rodda yr Ar-

glwydd i Hi F. D. Richards.

A £>tieitbwyd g»n Wm. Lewi*.

[Gyda plileser y garjrn syhv a chydweithrediad Llywyddion

y Cynnadkddau Cymreig at y cais uchod ; a ehredwn fod eu
profiadau ynghyd a'r 1 abryd svdd ynddynt yn dangos iddyntf

anghen a defnyddio-ldeb y mesur hwn heb i ni ynihelaethu. or.d

ein dysgwyliad am eu cyfraniadau haelionus i'n eyrhaedd met
gynted y bo yn gyfleus ganddynt.— Gol. yk Udgokn.]

UUG'OHN SEION,

DYDD 5ADWRN. EHAGFYB 30, 1854.

Y Fi^vyDDYK Fyhedoi,.— Wele freiohiau tragy wyddol wed

ein cludo ni lull inewn inynwes Dadcl di*wy faith a dyrus-

bererindod blwydflyn ar'all, yr hon ynghyd a chyfrel arall o%

helyntion yn Udgobbi Sirfos sydd bron a dirwyn i ben,; cyn

sengu ar drothwy y dd-yfo'dol, gwuawn droi ar ein sodlau a

phjHQgierwn Bylldresi ax hyd yi lion a\ dthchwe] bytb yn ol, *
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nha beth a welwn ? Ni a welwn ysbryd rhyfel megys ar farcb

coch yn carlarau drwy deyrnasoecld y byd, ac yn sarnu ei

gedyrn i'r ddaear yn lluoedd; gwelwn wrth ei sodliu farch

gwelw-las a'i farchogion yn hau clefydau, pla a heintiau, ar y
dde a'r aswy; ac o'u hoi clywir, yn yr awel orllewinol, wehyriad

y march du, yr hvvn, tan ei garnau, a ddifroda gnydau ein

daear! Gwelwn, fe welwn yn y raynedol, yraadawiad heddwch

o'r byd, y " drygionus yn lladd y drvgionus," a'r ddarfodedig-

aeth a benododd yr Arghvydd i fod ar yr holl ddaear i'w

gwneuthur hi jn wag o drigolion, yn caeL ei gyflawni gyda

buandra anghydmarol. Mewn gwrth-gyferbyniad i'r olygfa

alarus, gwel y llygad-craffgynnyddiad " Ygarreg a dorwyd o'r

mynydd," teyrnas y Duw hwnw a ddarostynga bob teyrafrad-

wriaeth, ac a sefydla deyrnasiad o gyfiawnder a hedd yn mhlith

y pur o galon ar eu dadfeiliadau hwynt; gyda gorfoledd

gwelwn y fraich Hollalluog yn cael ei dynoethi yn llwyddiant

a chadernid Seion, a gwelwn anwyd ei dwyfoldeb hi eisoes yn
gwelwi wynebau cedyrn byd, a phurdeb ei chyfreithiau yn
arswydo rhai drygioivus y ddaear, ac yn llawenhau calonau

plant Duw.

Sylldrem ar gynnwysiad ein cyfrol olaf hon a ffurfia destun

llawenydd i'r rhai a ddysgwyliaot ddyfodiad y "Priodfab,"

drwy fod arwydd'ion yr amserau enbyd hyn a gofrestra yn

rhagredegwyr iddo Ef, ac yn annogaethol iddynt hwythau i

" ddyrchafu eu penau fod amser eu hymwared yn agosau;" a

ffurfia annogaeth gref i'r rhai a feddant yr Offeiriadaeth

ddwyfol,—y gallu achubol, i ymwroli i ledaenu egwyddorion

bywyd a heddwch yn mhlith yr ychydig onestion a chwen-

nychaut hyny.

Anwyl Saint, gan mai nyni yw goleuni y byd, trwsiwn ein

lampau, adysgwn wersi i'w cyflawni yn y dyfodol wrth edrych

ar ffaeleddau y fivryddyn fynedol; nid wrth edrych ar eiddo

ereill gymmaint, eithr drych fo y mynedol i bob un weled ei

wendidau ei huu, a'i bleser fo ei gwella. I'r sawl a all syllu yn
dawel a chydwybodol ar ei hanes ei hun yn y flwyddyn hon ei

fod wedi gwneuthur yr oil a allodd er llesMd ei gydddynion a

gogoneddu Duw, y mae iddo bleser mawr o'i ffyddlondeb; ac

i'r sawl a fethodd boed yr arholiad hwn yn gyfnod diwygiad a

ddug y cyffelyb lawenydd iddo yntau; felly, darparwn oli »
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roddi ein cyfrif olaf i fyny yn llawen i bwyswr yr ysbrydoedd

a gwybyddwr ein calonau.

Cymbellwn ein derbynwyr i werthfawrogi y gyfrol hon o

herwydd y ddytgeidiaeth a'r hanesyddiaeth a gynnwys o Seion,

ynghyd ag o herwydd dei'nyddioldeb y gohebiaethau a'r new-

yddion cartrefol a gynnwys; a diau y bydd ymholi gan ein

heppil am y pethau byn pan y bydd y campwyr sydd ar

cbwat'euiawr ein teyrnas yn bresennol wedi myned tu draw

i'r lien.

Teimlwn bleser annbraethol yn eyd-lafurio a'n brodyr

ffyddlon yn y winlls.ii Gymreig, a diolchwn iddynt ac i'n Duw
am bob argoelion a gawn o'u diwydrwydd a'u Hwyddiant.

Dywenydd genym allu syllu yn ol ar sefyllfa heddychol gyff-

red i no), ac ar iacbus gyflwr yr eglwys drwv yr holl Gynnad-

leddau, ae yr ydym yn inawr lawenhau yn nghynnyddiad Ifydd

y Saint i gredu y dirgeledigaethau nefolaidd a ddysgwyd i ni

eleni ; dysgwyliwn weithredoedd mawreddog yn ffeithiau mwy
profadwy etto yn y dyfodol o eu bod yn cynnyddu ar gynnydd

Duw. Yn ralaen, ijn mlaen fyddo ein harwyddair ni oil, fel

milwyr glew yn myddin ein Brenin, a nyni yn gwybod mai ein

braint yw darparu ei tfordd i'w deyrnas ogoneddus. Hyn ydyvv

taeraf ddymuniad, uchaf, blaenaf, a« eleni, olaf lais eich

Gol.

DYFYNIAD G LYTHYR Y CHWAER JONES.

Ar ddymuniad amryw heblaw ein hanwyl briod, dyfynwn a

ganlyn o'i llythyr. dydiliedig, D. LI. H. Mawr, yn Medi diw-

eddaf :

—

" Yr wyf fi a'ch plant byckain yn fyw ac yn iach o ddaioni

ein Tad nefol, ac yn ymgysuro ein goreu yn ein hamddifad-

rwydd o'ch cysuron a'ch cwmniaetb dan yr ystyriaeth o fod

ein haberth yn gymmeradwy gan ein Duw, er mwyn teyrnas

yr hwn yr ydych wedi ein gadael, a myned braidd drwch y
ddaear oddiwrthym. Teindaf h" yn foddhaol i drefniad yr Ar-

glwydd i chwi ei wasanaethu Ef a'i waith yna yn hytrach na

ein cysuro ni yma ; etto, nid gwiw i mi ddweyd nad yw fy

meddwl yn diane yn mlaen i bortreadu golygfeydd eich dych-
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weliad. Dywed Claudia fach wrth y plant fod ei thad wedi

myned i Gymru i ymofyn y Saint adref. Am y rhosyn bach

arall, nid yw yn dweyd nemawr etto, ond yn parablu am yr

uchaf a'i chwaer fach enw y " dada' na chafodd erioed y fraint

o'i weled; mae Ef yr un ddelw ac enw a'n Dan bach a foddodd

cyn eich ymadawiad oddiyma. Byddwch siwr a thalu diolch

droswyf o galon i'r chwiorydd anwyl a anfonasant yr anrheg

o ddillad Cymru i mi a'm plant bach; maent o well defnydd na

dim a brynir yma; talaf eu caredigrwydd yn ol pan y delont

hwythau yma, hyd y gallaf, dywedwch.

Mae llawer o'r Saint wedi cyrhaedd yma, ac amryw Gymru
yn mhlith ereill. mae y gweddill o'r ymfudwyr yn dyfod yn

llwyddiannus meddir. Dangosir caredigrwydd cyfrredinol i

fyned a gweddeu i gyfarfod y rhai olaf. Un o brif wleddoedd y
Saint yma yw y dysgedigaethau a geir yn y Tabernacl ar y
Suliau gan ein Llywyddion ac ereill ; cawn ryw oleuni adnew-

yddol yn barhaus ar bwysigrwydd a mawredd gwaith y dydd-

iau diweddaf. Pleser genych chwi fyddai gweled y dylanwad

sydd gan y Llywyddion yma yn awr
;
gwna pawb braidd bob

peth a geisiant yn ewyllysgar. Mwynheir beddwch cyffredinol

yn mhlith y Saint, ac iechyd. Mae y mur mawr o amgylch y
Demi wedi ei gwlhau, a phenderfyniad i fyned a'r Demi yn

mlaen yn gyflyro. . . . . Pe deuwn i Gymru etto

tystiolaethwn yn gadarnach na phan yr oeddwn yna o'r blaen

mai gwaith Duw yw y gwaith hwn, o herwydd yr wyf wedr

ac yn cael prawfiadu yehwanegol o hyny yn barhaus ; byddwch

cystal a'na cofio i yn garedig at y Saint yna, yn enwedig y rhai

a adwaenwn pan yna ; hiraethaf am eu gweled yn y lie iach,

heddychol, a dedwydd hwn ; mae amryw o'm hen gydnabod

wedi cyrhaedd, a chaf bleser yn eu cwmni yn fynych. Mae
yr holl Gymru sydd yma yn iach ar a wn i, ac yn gwneyd yn

dda yn gyffredinol ; aeth y mwyrif o honynt i'r Box Elder. Y
mae llawer o'ch hen gyfeillion, heblaw Cymry, yn holi yn

fynych am danoch, ac yn dymuno eu cofio atoch 3m neillduol.

Mae teuluoedd Jeremy a Daniels yn iach, cofiwchfi atynthwy,

at ein perthynasau, ac at y Saint, ond at neb yn fwy nag

atoch eich hunan. Yr Arglwydd mawr a roddo i chwi lawer

iawn o'i Ysbryd Glan yn barhaus, ei angylion a'ch cadwo

rhag yr heintiau a'r peryglou sydd yn y byd, a lwyddo eich
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cenadiaeth yn fawr iawn, ie, gymmaint ag a ddymumvch eich

hunan, ac a'ch dychwelo chwi yn ol mewn gorfoledd, yw taer a

pharhans weddi
" Eich ffyddlon briod,

" Jane Junes."

EMYN SEION,

Rhyw olwg bardd, pob hedd a dardd,

Dros wynob daear,-—byd a chwardd,

Pan fo Seion uwch gelyion,

—

Galon creulon croes:

Ey ngbalon sydd bob nos a dydd,

Yn hiraethu am fod yn rbydd,

Draw'n ddiangol, lion a siriol,

;

Mewn dewisol oes:

'Rwy'n llawenhau yn ngwaith fy Nuw;—
Mae heddwch dan fy raron;

Tra yn fy ngbalon d'rawiad by w,

Mi garaf lwyddiant hon,

—

Dyna'r fan y caraf fod,

—

Hedd diddarfod yno fydd

;

Poen ac wylo wedi cilio,

Gwawrio wnelo'r dedwydd ddydd.

Dewi Elfed,

Derbyniadao am Lyfrau o Ehag. 9 hyd Rhag. 28.—

A.L.Jones, £'2 <is 2c ; Thomas Evans, 15s; John Williams,

£2 10s; G. W. Davies, £15.

*„* Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion athaliadau

i Capt. Jones, * Udgorn Semi" Office, Swansea.
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